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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-09

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9470

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 / 12

0

1

0

1

2

94 / 18

0

1

0

1

3

94 / 24

1

1

0

2

4

94 / 45

0

2

0

2

5

94 / 63

0

1

0

1

6

94 / 97

1

0

0

1

7

94 / 102

1

0

0

1

8

94 / 144

0

1

0

1

9

94 / 145

0

3

0

3

10

94 / 153

1

2

0

3

11

94 / 154

0

1

0

1

12

94 / 159

3

1

0

4

13

94 / 164

0

1

0

1

14

94 / 174

1

0

0

1

15

94 / 176

1

0

0

1

16

94 / 178

0

1

0

1

17

94 / 184

2

1

0

3

18

94 / 208

1

0

0

1

19

94 / 216

1

0

0

1

20

94 / 217

1

0

0

1

21

94 / 218

1

0

0

1

22

94 / 238

0

1

0

1

23

94 / 243

1

0

0

1

24

95 / 1

1

3

0

4

25

95 / 2

0

1

0

1

26

95 / 3

1

3

0

4

27

95 / 4

3

10

0

13

28

95 / 5

4

2

0

6

29

95 / 6

4

2

0

6

30

95 / 7

2

1

0

3

31

95 / 10

5

2

0

7

32

95 / 12

1

1

0

2

33

95 / 15

3

1

0

4

34

95 / 16

4

1

0

5

35

95 / 20

1

0

0

1

36

95 / 21

0

1

0

1

37

95 / 22

0

1

0

1

38

95 / 23

1

3

0

4

39

95 / 26

1

1

0

2

40

95 / 27

0

1

0

1

41

95 / 34

2

2

0

4

42

95 / 38

1

0

0

1

43

95 / 40

0

1

0

1

44

95 / 45

1

1

0

2

45

95 / 49

1

0

0

1

46

95 / 60

0

1

0

1

47

95 / 63

1

0

0

1

48

95 / 64

1

3

0

4

49

95 / 80

0

1

0

1

50

95 / 83

0

1

0

1

51

95 / 84

1

0

0

1

52

95 / 87

1

0

0

1

53

95 / 90

1

1

0

2

54

95 / 91

0

2

0

2

55

95 / 94

2

1

0

3

56

95 / 95

3

2

0

5

57

95 / 96

1

4

0

5

58

95 / 105

0

2

0

2

59

95 / 110

5

4

0

9

60

95 / 115

1

0

0

1

61

95 / 117

2

0

0

2

62

95 / 122

0

1

0

1

63

95 / 123

0

1

0

1

64

95 / 124

0

1

0

1

65

95 / 125

3

1

0

4

66

95 / 126

0

1

0

1

67

95 / 128

1

1

0

2

68

95 / 130

2

1

0

3

69

95 / 132

1

1

0

2

70

95 / 134

0

1

0

1

71

95 / 135

58

47

0

105

72

95 / 136

10

5

0

15

73

95 / 137

18

20

0

38

74

95 / 139

14

11

0

25

75

95 / 141

2

6

0

8

76

95 / 142

39

42

0

81

77

95 / 143

121

138

0

259

78

95 / 144

297

302

0

599

79

95 / 145

273

286

0

559

80

95 / 146

382

423

0

805

81

95 / 147

0

2

0

2

82

95 / 148

2

1

0

3

83

95 / 149

4

1

0

5

84

95 / 150

4

3

0

7

85

95 / 151

8

8

0

16

86

95 / 152

5

10

0

15

87

95 / 153

259

268

0

527

88

95 / 154

679

676

0

1,355

89

95 / 155

444

446

0

890

90

95 / 156

72

57

0

129

91

95 / 157

93

71

0

164

92

95 / 158

40

51

0

91

93

95 / 159

60

47

0

107

94

95 / 160

177

205

0

382

95

95 / 161

82

87

1

170

96

95 / 162

54

42

0

96

97

95 / 163

104

86

0

190

98

95 / 164

197

195

0

392

99

95 / 165

93

119

0

212

100

95 / 166

92

75

0

167

101

95 / 168

1

2

0

3

102

95 / 169

1

0

0

1

103

95 / 170

1

0

0

1

104

95 / 171

1

1

0

2

105

95 / 172

7

2

0

9

106

95 / 174

70

70

0

140

107

95 / 175

25

29

0

54

108

95 / 176

4

4

0

8

109

95 / 177

1

0

0

1

110

95 / 178

16

17

0

33

111

95 / 179

5

4

0

9

112

95 / 180

1

0

0

1

113

95 / 181

1

0

0

1

114

95 / 186

1

1

0

2

115

95 / 188

3

2

0

5

116

95 / 190

7

13

0

20

117

95 / 191

4

1

0

5

118

95 / 192

36

60

0

96

119

95 / 193

12

10

0

22

120

95 / 194

117

132

0

249

121

95 / 195

297

368

0

665

122

95 / 196

182

187

0

369

123

95 / 197

24

23

0

47

124

95 / 198

73

54

0

127

125

95 / 199

1

1

0

2

126

95 / 200

1

1

0

2

127

95 / 204

0

1

0

1

128

95 / 205

3

0

0

3

129

95 / 206

0

1

0

1

130

95 / 212

1

1

0

2

131

95 / 214

0

1

0

1

132

95 / 222

3

2

0

5

133

95 / 224

2

2

0

4

134

1,095 / 155

2

3

0

5

135

1,095 / 157

2

1

0

3

136

1,095 / 159

1

1

0

2

137

1,095 / 170

1

0

0

1

138

1,095 / 177

1

0

0

1

139

1,095 / 213

1

0

0

1

4,670

4,812

1

9,483

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX2237022
పపరర: సతఖవత గకసథథ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-159/719

భరస : శత రరమ సతఖ గరసధధ గకసథథ
ఇసటట ననస:1-8-252
వయససస:61
లస: ససస స
4
SQX2056380
పపరర: ససభబశ మమకపరటట

95-166/1034

5
SQX2478352
పపరర: శకరరమలల మరర

95-157/1394

8
SQX1918762
పపరర: చనన బబబబ ఉపపలపప

భరస : పడకరశ బబబబ చసకరక
ఇసటట ననస:4-54-61
వయససస:33
లస: ససస స

11
SQX2052025
పపరర: మధవ లత దననబబ ఈనన

తసడడ:డ పపలర రరవప చలమమకలరర
ఇసటట ననస:4D,Lakshminivasam Appart
వయససస:40
లస: పప

భరస : దసరర శసకర మదసకకరర
ఇసటట ననస:5-7-1148
వయససస:21
లస: ససస స

16
SQX2059335
పపరర: కరరమబళ షసక

17
SQX1608266
పపరర: బసడడ కలమమరర

95-154/1109

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:6-6-2126
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయబలల భవననసస
ఇసటట ననస:13-3-19
వయససస:34
లస: పప

9
SQX2086874
పపరర: శవ కలమమర చవల

95-162/777

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చవల
ఇసటట ననస:4-15-122/7/1
వయససస:35
లస: పప
95-157/1248

12
SQX2225357
పపరర: శరకవణణ వననన

95-175/981

తసడడ:డ కశరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:4-339
వయససస:21
లస: ససస స
95-164/936

15
SQX2362721
పపరర: సససపననరర బబబబ కలక
ర రర

95-175/982

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:5-66-1
వయససస:52
లస: పప
95-174/1

18
SQX1953470
పపరర: వజయ లకడక నలస

95-145/1

భరస : బబబబ నలస
ఇసటట ననస:6-10-456
వయససస:42
లస: ససస స

95-154/1 21
95-162/960
20
SQX1202878
SQX2544617
పపరర: వనసకట సతఖ మణణకసఠ
పపరర: శక సరయ మహ లకడక
గబణబపపటట
మమడడకకసడడరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ రరవప గబణబపపట తసడడ:డ రవ శసకర మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:6-18-871
ఇసటట ననస:6-30-168 DEVISETTY VARI
వయససస:25
లస: పప
వయససస:18
లస: ససస స

95-175/1013

23
SQX2377380
పపరర: పదకలత పరరశ

95-165/811

భరస : వనసకట కకట అరరరనరరవప గరల
ఇసటట ననస:10/G-3
వయససస:41
లస: ససస స
95-166/11

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ సడరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:11-843/8
వయససస:22
లస: ససస స
28
SQX2407427
పపరర: ససరగశ కలమమర భవననసస

95-165/832

95-154/1236

తసడడ:డ కగశవరరవప మబవశల
ఇసటట ననస:6-177
వయససస:18
లస: ససస స
25
SQX1968999
పపరర: అసజన సడరపపరరడడడ

95-160/1

భరస : శవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:6-7-201
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ దనర
ఇసటట ననస:6-15-2/1
వయససస:59
లస: పప
22
SQX2472017
పపరర: దధపసక మబవశల

6
SQX2395184
పపరర: మహహష పపరరబబ ఇన
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపరరబబ ఇన
ఇసటట ననస:1T8
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:4-144
వయససస:18
లస: ససస స

95-154/1222 14
13
SQX2393932
SQX2166288
పపరర: వశ వనసకట పడసరద చలమమకలరర
పపరర: ఫరరజ మబనన షపక

19
SQX2319424
పపరర: ఆసజననయబలల దనర

95-156/864

తసడడ:డ బసగరరయఖ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:4-4-1877
వయససస:20
లస: పప
95-155/720

95-166/1033
3
SQX2056372
పపరర: దథననశ కలమమర చచదరర దసపరటట

తసడడ:డ రమమరరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:1-137
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మరర
ఇసటట ననస:1st Line
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకరణ బబబబ అలర స
ఇసటట ననస:4-1/13-139
వయససస:24
లస: ససస స
10
SQX2051472
పపరర: దధపసస చసకరక

95-166/1

తసడడ:డ రసబబబబ వరగసధస
ఇసటట ననస:1-134
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:1-137
వయససస:18
లస: పప
7
SQX2458594
పపరర: శరరష అలర స

2
SQX1973932
పపరర: హరరకకషష వరగసధస

26
SQX2243160
పపరర: ఇబడహహస షపక

29
SQX2331957
పపరర: మహహదథనన షపక
తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:14-2-2/6
వయససస:37
లస: పప

95-165/812

భరస : ననగరరజ గరల
ఇసటట ననస:10/G-4
వయససస:41
లస: ససస స
95-157/1313

తసడడ:డ సరయ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:12- F-1
వయససస:28
లస: పప
95-163/1017

24
SQX2390771
పపరర: రజన గరల

27
SQX2187839
పపరర: అనసడరఖ షపక

95-165/814

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:12-F-1
వయససస:50
లస: ససస స
95-156/796

30
SQX1334531
పపరర: షరహహద షపక

95-156/356

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:14-2-137
వయససస:48
లస: ససస స
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SQX2565521
పపరర: జజఖత గడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-159/890

భరస : రరమ కకషష గడడడ
ఇసటట ననస:15-4-149
వయససస:22
లస: ససస స
34
SQX2053528
పపరర: ఖమజ ఆఫసడద షపక

95-160/727

95-156/797

తసడడ:డ వనసకయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:15-7-76
వయససస:53
లస: పప
43
SQX2051522
పపరర: చసద బబష షపక

95-156/717

95-160/829

95-156/1058

95-165/763

తసడడ:డ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-4-47
వయససస:34
లస: పప

95-157/1

95-174/12

95-160/6

42
SQX2229441
పపరర: సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట

45
SQX2094571
పపరర: సతఖవత జసక

48
SQX1812692
పపరర: శఫసౘ ఖమన పఠరన

95-159/868

94-218/775

51
SQX2050532
పపరర: పడభబదనస ననగరశశటట

54
SQX1761865
పపరర: అణబ దధపసకర బబ రరగడన
తసడడ:డ ధవధస బబ రరగడన
ఇసటట ననస:16-4-16
వయససస:21
లస: ససస స

56
SQX2529253
పపరర: గరపరల దవపలకరర

57
SQX1799170
పపరర: శకనవరస మదథనరరల

భరస : వసశ ససబబ రరవప దదరడర
ఇసటట ననస:16-4-47/A
వయససస:23
లస: ససస స

95-160/828

95-161/717

95-160/7

95-174/762

95-155/675

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ననగరశశటట
ఇసటట ననస:15-16-100
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగ కకషష పడసరద చచదవరరపప
ఇసటట ననస:15-184/1
వయససస:32
లస: పప

59
SQX2051043
పపరర: వనసకట ససరరఖ దదరడర

95-158/770

తసడడ:డ జ్్్సరరలలమహ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:15-10-9
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల దవపలకరర
ఇసటట ననస:16-4-40
వయససస:23
లస: పప
95-145/1072

39
SQX2079861
పపరర: అననశశ గబమకడడదల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:15-9-45
వయససస:42
లస: ససస స

47
SQX1976976
పపరర: ఇరశరద సయద

53
NDX3093697
పపరర: రరమమబబలమజ చచదవరరపప

95-155/676

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:15-8-10
వయససస:52
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కకసస
స రరజ బబ రరగడన
ఇసటట ననస:16-4-16
వయససస:45
లస: పప
58
SQX2034890
పపరర: చసదడ శశఖర పససపపలలటట

95-161/1018

44
SQX1811827
పపరర: అలమరబక షపక

50
SQX2531549
పపరర: మసస నమక షపక

36
SQX2050128
పపరర: అలమరబక షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబమకడడదల
ఇసటట ననస:15-7-25
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:15-15-110
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ ననదదసడర
ఇసటట ననస:15-143-206/A
వయససస:19
లస: ససస స
55
SQX1761857
పపరర: ధవధస బబ రరగడన

95-158/769

తసడడ:డ జలమన సయద
ఇసటట ననస:15-10-2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:15-15-34/A
వయససస:36
లస: పప
52
SQX2055838
పపరర: చసదన ననదదసడర

38
SQX2053072
పపరర: ఆశ జజఖత కసదసల

41
SQX2526606
పపరర: శరకవణణ ససధఖ పరవపలకరర

95-165/764

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:15-6-135
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దదవరల షపక
ఇసటట ననస:15-9-2 7TH LINE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహహదథనన షపక
ఇసటట ననస:15-9-60
వయససస:64
లస: పప
49
SQX2507317
పపరర: బబజ షపక

95-156/798

తసడడ:డ రమమసజననయబలల పరవపలకరర
ఇసటట ననస:15-7-76
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జరజసజహ షపక
ఇసటట ననస:15-8-142/b
వయససస:21
లస: పప
46
SQX2161123
పపరర: అనవర షపక

35
SQX2404663
పపరర: ఆనసద కలమమర మమడడ

తసడడ:డ శవ కసదసల
ఇసటట ననస:15-6-279
వయససస:18
లస: ససస స
95-160/945

33
SQX2023331
పపరర: జహహదన రరహమన షపక

తసడడ:డ అతనవపల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:15-6-61
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమడడ ననయబడడ
ఇసటట ననస:15-6-74
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:15-06-253/1
వయససస:28
లస: పప
40
SQX2524668
పపరర: రమమసజననయబలల పరవపలకరర

95-161/714

తసడడ:డ నగగశశరరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:15-6-43
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఈననస షపక
ఇసటట ననస:15-6-67
వయససస:20
లస: పప
37
SQX2312296
పపరర: అయఖపప మమలసపరటట

32
SQX2090694
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరమమపలర

95-174/11

95-145/3

తసడడ:డ రరమకకటయఖ మదథనరరల
ఇసటట ననస:16-4-47
వయససస:37
లస: పప
95-145/1073

60
SQX1817238
పపరర: రరమ ససగరత గబడడవరడ

95-174/13

తసడడ:డ రరసబబబబ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:16-4-48
వయససస:21
లస: ససస స
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61
SQX2057529
పపరర: వనసకట సససదరఖ కటకస

95-174/671

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటకస
ఇసటట ననస:16-4-49/a
వయససస:20
లస: ససస స
64
SQX2468700
పపరర: ననగశరఖమల తషమకలపలర

95-174/695

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషమకలపలర
ఇసటట ననస:16-4-53
వయససస:50
లస: ససస స
67
NDX3232303
పపరర: సడరఖ ననరరయణ గబరకస

94-24/987

95-174/697

భరస : శకనవరస రరవప నలర జరర
ఇసటట ననస:16-04-89
వయససస:43
లస: ససస స
76
SQX1960285
పపరర: లకడక పడసనన బసడడ

65
SQX2349827
పపరర: శవపడసరద మ

66
SQX2349819
పపరర: పపలకకత సరయ వనజషషవ ఏమ

68
NDX3232543
పపరర: పదక గబరకస

71
SQX1964055
పపరర: శవ ననగ జజఖత పరలడడగబ

74
SQX2084820
పపరర: శరకవణణ బసడడ

95-174/18

77
SQX1960277
పపరర: శరకవణణ బసడడ

95-145/4

80
SQX2339885
పపరర: జయశక వరరకకటట
భరస : ననగ ససజవ రరవప గరణణపససపత
ఇసటట ననస:16-4-101
వయససస:39
లస: ససస స

82
SQX2092039
పపరర: గరపస కకషష సరయ ఆరరధసఖల

83
SQX1817188
పపరర: శకనవరస రరవప గగరరజల

95-154/998

తలర : సప మమక ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:16-4-102
వయససస:25
లస: పప
95-174/23

తసడడ:డ ఓబబలశశటట మమడ
ఇసటట ననస:16-4-107
వయససస:74
లస: పప
88
SQX2031060
పపరర: పదక బసడడ
భరస : ననగగశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-4-114
వయససస:39
లస: ససస స

94-24/988

69
SQX2220309
పపరర: జజఖత గగడదపప

95-174/15

72
SQX1964733
పపరర: కకటటశశర రరవప

95-144/531

75
SQX1834209
పపరర: అఖల బసడడ

95-174/17

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-4-90
వయససస:22
లస: ససస స
95-174/19

78
SQX2001899
పపరర: పపషప బబదథననడడ

95-174/673

భరస : సతఖననరరయణ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:16-4-96
వయససస:29
లస: ససస స
95-174/692

81
SQX2308187
పపరర: హరర వరర న వనలశశటట

95-175/960

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:16-4-101
వయససస:20
లస: పప
95-174/21

84
SQX1829266
పపరర: భబగఖ లకడక మమడ
భరస : పపలర యఖ మమడ
ఇసటట ననస:16-4-107
వయససస:69
లస: ససస స

86
SQX1761931
పపరర: కలటటసబ రరవప అననస

87
SQX1985944
పపరర: బబల బబలమజ ననరరన

తసడడ:డ శకనవరస తతకల
ఇసటట ననస:16-04-124
వయససస:18
లస: పప

95-174/16

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16-4-89
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:16-4-103 YADAVA HIGHSCHO
వయససస:36
లస: పప

89
SQX2053031
పపరర: శశధర తతకల

95-174/696

భరస : జజనకక రరమయఖ గగడదపప
ఇసటట ననస:16-4-76
వయససస:28
లస: ససస స

95-174/24

తసడడ:డ వనసకట రరవప అననస
ఇసటట ననస:16-4-110
వయససస:23
లస: పప
95-154/999

95-154/1215

తసడడ:డ శవపడసరద ఏమ
ఇసటట ననస:16-4-54/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-4-91
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆథథన
ఇసటట ననస:16-4-99 YADAVA STREET
వయససస:23
లస: పప

85
SQX1829233
పపరర: చనన పపలర యఖ మమడ

95-154/1214

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-4-90
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-04-90
వయససస:21
లస: ససస స
79
SQX1908573
పపరర: పపరష సరయ రరస ఆథథన

తసడడ:డ రరమ శరఖసస
స స లక తషమకలపలర
ఇసటట ననస:16-4-53
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ కకటటశశర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:16-4-89
వయససస:49
లస: ససస స
95-174/665

95-174/694
63
SQX2468304
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషమకలపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకపప తష
ఇసటట ననస:16-4-52
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:16-4-57/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కపపల
ఇసటట ననస:16-4-78/21
వయససస:44
లస: పప
73
SQX2018851
పపరర: శరరద నలర జరర

95-174/14

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మ
ఇసటట ననస:16-4-54/a
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:16-4-57/3
వయససస:20
లస: పప
70
SQX2250959
పపరర: బబ సస కపపల

62
SQX1965367
పపరర: వజయ రఘబరరస యరకపప తష

95-174/22

95-174/668

తసడడ:డ అరరరన రరవప ననరరన
ఇసటట ననస:16-4-111
వయససస:35
లస: పప
95-174/664

90
SQX1985316
పపరర: యగరనసద యమదవ పసలర

95-175/937

తసడడ:డ యలర యఖ పసలర
ఇసటట ననస:16-4-130
వయససస:25
లస: పప

Page 7 of 320

91
SQX2246460
పపరర: సరమమజఖస కలరక
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95-175/961

భరస : వనసకట రమణ కలరక
ఇసటట ననస:16-4-132
వయససస:54
లస: ససస స
94
SQX1923010
పపరర: అనసష చలర

95-174/25

95-175/966

Deleted
95-175/967

భరస : సతస ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-4-185
వయససస:46
లస: ససస స
103
SQX2297992
పపరర: అనత తనన

95-175/969

95-175/971

95-145/1253

భరస : గణణశ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:16-4-184
వయససస:67
లస: ససస స
101
SQX2251783
పపరర: పపరరశన ససలమసనన పఠరన

104
SQX2306512
పపరర: నవన కలమమర నననపననన

107
SQX2151017
పపరర: అపసర మహమకద

110
SQX2402949
పపరర: మబనర షపక

95-174/693

Deleted
95-175/3

భరస : చదజతనఖ బసగరరర
ఇసటట ననస:16-4-461
వయససస:22
లస: ససస స

113
SQX2471837
పపరర: అబబల షపక

Deleted

95-175/970

99
SQX2039634
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-175/938

102
SQX2105724
పపరర: ససషసకత జసపర

95-174/670

105
SQX1867456
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర బబ సతష

95-175/2

భరస : ససతన రరమ రరడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:16-4-208
వయససస:43
లస: ససస స
95-175/972

108
SQX1802925
పపరర: యమససన బబగస షపక

95-174/27

భరస : హహమమయబన బబషర షపక
ఇసటట ననస:16-4-218
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/973

111
SQX2372373
పపరర: ఫయమజ షపక

95-175/974

తసడడ:డ హసపజసన షపక
ఇసటట ననస:16-4-232
వయససస:18
లస: పప
95-175/975

114
SQX2020659
పపరర: ననగ బల తడపపర జపపడడ

95-175/935

తసడడ:డ సదన శవ శరక జపపడడ
ఇసటట ననస:16-04-255
వయససస:20
లస: ససస స
95-175/977

117
SQX1924273
పపరర: వనసకరయ దనరర

95-175/4

భరస : ననగరరజ దనరర
ఇసటట ననస:16-5-32
వయససస:26
లస: ససస స
95-175/1073

Deleted

భరస : పడసరద గరజలవరరస
ఇసటట ననస:16-5-52
వయససస:47
లస: ససస స

95-175/965

తసడడ:డ పడభబకర జసపర
ఇసటట ననస:16-4-194
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రతనస ననననపరగ
ఇసటట ననస:16-5-31 1ST LINE
వయససస:33
లస: ససస స

95-175/979 119
118
SQX2123941
SQX2531432
పపరర: అమగలఖ ఆశక గరకస ననమలకసటట
పపరర: శవమక గరజలవరరస

తసడడ:డ జమబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:16-5-44
వయససస:26
లస: ససస స

95-175/968

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:16-4-237
వయససస:19
లస: పప
116
SQX2259240
పపరర: మమరర ననననపరగ

96
SQX2323483
పపరర: వనసకట ససబబమక అసదద

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-4-185
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:16-4-232
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:16-4-237
వయససస:19
లస: పప
115
SQX1867431
పపరర: సరయ తడజ కపపల

95-174/26

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:16-4-208
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:16-4-222
వయససస:21
లస: పప
112
SQX2474922
పపరర: అబబల షపక

98
SQX1922905
పపరర: కలమమరర మసగళగరరర

95-175/963

భరస : పపనన రరవప అసదద
ఇసటట ననస:16-4-176/1
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబబ నననపననన
ఇసటట ననస:16-4-197
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:16-4-208
వయససస:55
లస: పప
109
SQX2522167
పపరర: జబబర షపక

95-175/964

తసడడ:డ సతస ర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-4-185
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శక రమబల ననయబడడ తనన
ఇసటట ననస:16-4-194
వయససస:22
లస: ససస స
106
SQX2259042
పపరర: కరరమబలమర షపక

95
SQX2461044
పపరర: పరవత దడవరపలర

93
SQX2315877
పపరర: హహహమమవత కరమశశటట

భరస : అనల కలమమర కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-4-139
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:16-4-165
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసదద
ఇసటట ననస:16-4-176/1
వయససస:18
లస: పప
100
SQX2251825
పపరర: నససమ పఠరన

95-175/962

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:16-4-138
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ చలర
ఇసటట ననస:16-04-164
వయససస:22
లస: ససస స
97
SQX2322766
పపరర: దథలప సరయ అసదద

92
SQX2454551
పపరర: నటరరజ తతట

120
SQX2531440
పపరర: శవమక గరజలవరరస

95-175/1074

Deleted

భరస : పడసరద గరజలవరరస
ఇసటట ననస:16-5-52
వయససస:47
లస: ససస స
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SQX2531465
పపరర: పడసరద గరజలవరరస
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95-175/1075

తసడడ:డ రరజరరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:16-5-52
వయససస:55
లస: పప
124
SQX2054104
పపరర: ననగ దథవఖ గరజల

95-175/944

95-142/3

95-174/760

95-175/6

95-175/7

95-175/978

95-142/5

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-8-94/4
వయససస:45
లస: పప

134
SQX2539740
పపరర: రమదడవ కలమకరర

137
SQX2108223
పపరర: తరరపతమక నసబగరర

140
SQX2081024
పపరర: మమహరరనసరస షపక

143
SQX2083368
పపరర: శరరష తషమకల

95-142/7

146
SQX1817816
పపరర: తరరపత రరడడడ డదకక

95-174/769

149
SQX2197028
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర మమమలమ
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:16-8-104/23
వయససస:23
లస: పప

129
SQX2056711
పపరర: మయర ససరబ

95-154/1000

132
SQX2054062
పపరర: పడసనన కలమమర మనసపత

95-175/939

135
SQX2108181
పపరర: శశషమక గసడల

95-175/940

భరస : మసరసన గసడల
ఇసటట ననస:16-5-346/16
వయససస:23
లస: ససస స
95-175/941

138
SQX2047942
పపరర: అరరణ బబజరస

95-154/941

తసడడ:డ పసటర పరల బబజరస
ఇసటట ననస:16-06-32
వయససస:19
లస: ససస స
95-142/667

141
SQX1906502
పపరర: ససనత పగడనల

95-142/4

భరస : గరపసననధ పగడనల
ఇసటట ననస:16-8-38
వయససస:39
లస: ససస స
95-142/674

144
SQX2038321
పపరర: శవ గరపస దడదడడసపపడడ

95-142/675

తసడడ:డ బబబబ రరవప దడదడడసపపడడ
ఇసటట ననస:16-8-66
వయససస:19
లస: పప
95-142/8

తసడడ:డ పప తషరరజ డదకక
ఇసటట ననస:16-8-68
వయససస:23
లస: పప
95-174/767

95-175/976

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మనసపత
ఇసటట ననస:16-5-314
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:16-8-59
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ డదకక
ఇసటట ననస:16-8-68
వయససస:25
లస: ససస స
148
SQX2535599
పపరర: రరజజ రరమ బబజవరడ

95-175/5

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:16-8-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-8-42
వయససస:21
లస: పప
145
SQX1817857
పపరర: ససమ లకడక డదకక

131
SQX1977859
పపరర: దథవఖ మనసపత

126
SQX2149573
పపరర: రసబబబబ కసతడటట

భరస : యయససరతనస ససరబ
ఇసటట ననస:16-5-187
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరలయఖ నసబగరర
ఇసటట ననస:16-5-346/62
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడబబకర రరవప జలదథ
ఇసటట ననస:16-6-75
వయససస:35
లస: ససస స
142
SQX1977750
పపరర: ఆశక తడజ మమకల

95-142/663

భరస : సతష కలమకరర
ఇసటట ననస:16-05-346
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కతస
ఇసటట ననస:16-5-346/62
వయససస:35
లస: ససస స
139
SQX2273902
పపరర: ససమన జలదథ

128
SQX2056018
పపరర: అనసష చసకక

95-175/943

తసడడ:డ యయసప బబ కసతడటట
ఇసటట ననస:16-5-153
వయససస:52
లస: పప

తలర : రరతమక మనసపత
ఇసటట ననస:16-5-314
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:16-5-334
వయససస:22
లస: పప
136
SQX1925718
పపరర: శసకరమక కతస

95-154/1001

భరస : మబరళ చసకక
ఇసటట ననస:16-5-182
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మధసవరధన యనమల
ఇసటట ననస:16-5-213/A
వయససస:49
లస: ససస స
133
SQX1976059
పపరర: వరరణ తతట

125
SQX2058162
పపరర: లకడక రరజగశశరర ససదన నబతష
స న

123
SQX2054088
పపరర: ననగరరరరన గరజల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరజల
ఇసటట ననస:16-5-67
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర ససదన నబతష
స న
ఇసటట ననస:16-5-89
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:16-5-182
వయససస:55
లస: ససస స
130
SQX2524437
పపరర: మరరయమక యనమల

95-175/942

తసడడ:డ మహబగబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:16-5-55
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరరరరన గరజల
ఇసటట ననస:16-5-67
వయససస:26
లస: ససస స
127
SQX1906247
పపరర: ననగబర బ షపక

122
SQX2019727
పపరర: సపజదన వల షపక

147
SQX1961291
పపరర: లకడక యనమరరడడడ

95-142/9

భరస : రరమకకషష రరడడడ యనమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-68
వయససస:61
లస: ససస స
95-142/706

150
SQX2081727
పపరర: వనసకట సరపరసగరరర ఇకలకరరస

95-142/664

భరస : ససధధర బబబబ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:16-8-109/7
వయససస:26
లస: ససస స
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151
SQX2528354
పపరర: సససధస భబరర వ కకటటట
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95-174/761

తసడడ:డ శకహరర కకటటట
ఇసటట ననస:16-8-121
వయససస:31
లస: ససస స
154
SQX2467108
పపరర: గగసస పఠరన

95-168/965

95-142/665

95-174/756

95-154/1002

161
SQX2081503
పపరర: గరపస కకషష కకట

95-145/1074

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:16-8-236
వయససస:25
లస: పప
95-142/13

భరస : వనసకట రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-246
వయససస:41
లస: ససస స

164
SQX1906528
పపరర: మహహశ రరడడడ దనరరడడడ

95-142/16

తసడడ:డ వర చనరర కకసడరర
ఇసటట ననస:16-8-256
వయససస:39
లస: పప

167
SQX1838150
పపరర: వర చనరర కకసడరర

95-142/14

తసడడ:డ కకటటలసగస సపరరమ
ఇసటట ననస:16-8-260/1
వయససస:19
లస: పప

170
SQX1838184
పపరర: లమవణఖ పడభ మమరరప

95-142/17

95-142/21

భరస : జగన మహన పడవల
ఇసటట ననస:16-8-296
వయససస:32
లస: ససస స

173
SQX1745389
పపరర: జగన మహన పడవల

95-142/19

భరస : సరనర షపక
ఇసటట ననస:16-8-317
వయససస:29
లస: ససస స

176
SQX1961283
పపరర: వర రరఘవయఖ అడపరల

95-142/22

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప చదననసచదటట
ఇసటట ననస:16-8-346
వయససస:23
లస: పప

179
SQX1871326
పపరర: ససవర ననగ వరన తషపకలళ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషపకలళ
ఇసటట ననస:16-8-347
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర జరననవపల
ఇసటట ననస:16-8-225
వయససస:30
లస: ససస స
95-145/1129
162
SQX2171197
పపరర: ననగ శకనవరసరరవప శరఖమగరర

165
SQX1838168
పపరర: నరగష కలమమర కకసడరర

95-142/15

168
SQX1906080
పపరర: ననగగశశర రరవప మబమకననన

95-142/18

171
SQX1870930
పపరర: వరయఖ వనమబ

95-142/20

174
SQX1817931
పపరర: నరగష గగసతన

95-142/23

తసడడ:డ అపరపరరవప గగసతన
ఇసటట ననస:16-8-310B
వయససస:34
లస: పప
95-142/24

తసడడ:డ పసచచయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:16-8-324
వయససస:72
లస: పప
95-142/668

95-142/12

తసడడ:డ సససదర రరవప వనమబ
ఇసటట ననస:16-8-290/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ పడవల
ఇసటట ననస:16-8-296
వయససస:35
లస: పప
95-142/666

159
SQX1870856
పపరర: రగణబక దడవ జరననవపల

తసడడ:డ భమయఖ మబమకననన
ఇసటట ననస:16-8-259
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయఖ వనమబ
ఇసటట ననస:16-8-290/1
వయససస:42
లస: ససస స

172
SQX1747336
పపరర: ననగపరవన పడవల

95-142/11

తసడడ:డ వర చనరర కకసడరర
ఇసటట ననస:16-8-256
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:16-8-256
వయససస:57
లస: పప
95-174/674

156
SQX1871441
పపరర: రగణబక దడవ పపల

తసడడ:డ యలర మసద శరఖమగరర
ఇసటట ననస:16-8-236
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దనరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-246
వయససస:25
లస: పప

166
SQX1838176
పపరర: అపరపరరవప కకసడరర

178
SQX1992189
పపరర: శవ రరమకకషష చదననసచదటట

158
SQX2082220
పపరర: సతశ బబనననలపత

95-142/780

భరస : శకకరసత పపల
ఇసటట ననస:16-8-203
వయససస:27
లస: ససస స

Deleted

163
SQX1906551
పపరర: ససతమక దనరరడడ

175
SQX2057297
పపరర: శరననననజ బబగబస షపక

95-142/10

తసడడ:డ శవ బబనననలపత
ఇసటట ననస:16-8-213
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబవననరరయన బతస న
ఇసటట ననస:16-8-225/A
వయససస:32
లస: ససస స

169
SQX2036481
పపరర: ననగరరరరన సపరరమ

155
SQX1906296
పపరర: మబరళ కకషష అడపర

153
SQX2531580
పపరర: వనసకటటష తననరర

తసడడ:డ తననరర కకఆతదజయమ
ఇసటట ననస:16-8-135
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అడపర
ఇసటట ననస:16-8-163
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకల
ఇసటట ననస:16-8-204
వయససస:45
లస: పప
160
SQX2507382
పపరర: శవ లల బతస న

95-142/707

తసడడ:డ ఫరదర శకనస
ఇసటట ననస:16-8-125/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రశద పఠరన
ఇసటట ననస:16-8-143
వయససస:22
లస: పప
157
SQX2083541
పపరర: శత రరమయఖ కకల

152
SQX2367852
పపరర: శకనవరసరరవప జడ జడ

177
SQX2084739
పపరర: భబరర వ మమకల

95-144/516

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-08-336
వయససస:18
లస: ససస స
95-142/26

180
SQX2347201
పపరర: శవ ననగ వరణణ తషపకలల

95-142/708

భరస : శకనవరస రరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:16-8-347
వయససస:26
లస: ససస స
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181
SQX1871573
పపరర: చసదథక
డ రరడడడ రరమరరడడడ
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95-142/27

తసడడ:డ పటబటభ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-8-349/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-142/30

తసడడ:డ కనకయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:16-8-352
వయససస:75
లస: పప
95-142/671

95-142/32

భరస : బడహకయఖ గబమక
ఇసటట ననస:16-8-359
వయససస:66
లస: ససస స
95-142/34

భరస : పడసరద వడగ
ఇసటట ననస:16-8-387
వయససస:40
లస: ససస స
95-144/1

తసడడ:డ శక రరమ మగరరస ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:50
లస: పప

191
SQX2015600
పపరర: సప మ శశఖర మమధవ

194
SQX2519619
పపరర: పదనకవత కకసరరజ

197
SQX2081198
పపరర: శకనవరసరరవప మదథర

95-144/587

200
SQX2072775
పపరర: ససనత రరణణ కరకక

95-142/672

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:16-8-422
వయససస:21
లస: ససస స

203
SQX2077170
పపరర: నగరనన షపక

95-144/645

తసడడ:డ వనసకయఖ తననలకరర
ఇసటట ననస:16-8-429
వయససస:78
లస: పప

206
SQX2024818
పపరర: కరమమశశరర వపపపపసపత

95-144/533

209
SQX2532927
పపరర: శవ కకటట రరడడ చటటమటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చటటమటట
ఇసటట ననస:16-8-443/A
వయససస:56
లస: పప

95-142/31

192
SQX1838192
పపరర: పదథకన మదథవరడ

95-142/33

195
SQX2074649
పపరర: కలమఖణణ మదథర

95-126/562

198
SQX2110187
పపరర: కలమఖణణ మదథర

95-144/534

భరస : శకనవరస రరవప మదథర
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:40
లస: ససస స
95-144/535

201
SQX2158863
పపరర: నవదధప కరకక

95-144/588

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:16-8-421/A
వయససస:18
లస: పప
95-144/536

204
SQX1748342
పపరర: చదజతనఖ కలమమర చదననసశశటట

95-145/407

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:16-8-429
వయససస:20
లస: పప
95-137/624

భరస : శకనవరసరరవప వపపపపసపత
ఇసటట ననస:16-8-433/A
వయససస:39
లస: ససస స
95-142/652

189
SQX1905629
పపరర: ఆశయమ షపక

భరస : శకనవరసరరవప మదథర
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:16-8-422
వయససస:20
లస: ససస స
95-154/3

95-142/670

భరస : అశశక మదథవరడ
ఇసటట ననస:16-8-367
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప కరకక
ఇసటట ననస:16-8-421
వయససస:43
లస: ససస స
95-144/2

186
SQX2111037
పపరర: రరకకకణణ పరలలస

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:16-8-359
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసదనరరవ మదథర
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదథర
ఇసటట ననస:16-8-420
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవప
ఇసటట ననస:16-08-437
వయససస:21
లస: ససస స

95-144/532

భరస : కకషష కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-8-417
వయససస:48
లస: ససస స

196
SQX1818095
పపరర: వనసకట రరయబడడ ఇమడనబతస న

208
SQX2030252
పపరర: మయగరర రరవప

188
SQX2062503
పపరర: గబరవ రరడడడ పప టర పలర

95-142/29

భరస : పప తషరరజ పరలలస
ఇసటట ననస:16-8-352
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కణక దసరర పడసరద మమధవ
ఇసటట ననస:16-8-361
వయససస:19
లస: పప

193
SQX1735596
పపరర: కరమమకడ వడగ

205
SQX1825009
పపరర: వనసకట రరమయఖ తననలకరర

95-142/669

తసడడ:డ తమక రరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:16-8-353
వయససస:46
లస: పప

190
SQX1871003
పపరర: భగలకడక గబమక

202
SQX1876457
పపరర: నగరన షపక

185
SQX2107225
పపరర: పప తషరరజ పరలలస

183
SQX1745330
పపరర: రరకకకణణ పరలలస

భరస : పప తష రరజ పరలలస
ఇసటట ననస:16-8-352
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:16-8-352
వయససస:74
లస: పప

భరస : గబరవ రరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:16-8-353
వయససస:42
లస: ససస స

199
SQX2186351
పపరర: శకమసత మదథర

95-142/28

భరస : గగరర శసకర ఎడర
ఇసటట ననస:16-8-351
వయససస:56
లస: ససస స

184
SQX1745298
పపరర: పప తషరరజ పరలలస

187
SQX2062578
పపరర: లకడక పప టర పలర

182
SQX1745355
పపరర: వరసససధడ దడవ ఎడర

207
SQX1838028
పపరర: శసకర సససగ కతడయ

95-137/1

తసడడ:డ బబలమజ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:16-8-437
వయససస:64
లస: పప
95-144/652

210
SQX1817642
పపరర: గరపరల రరవప గబడడడటట

95-142/35

తసడడ:డ వనసకట ససబబజయమ గబడడడటట
ఇసటట ననస:16-08-473
వయససస:80
లస: పప
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211
SQX1745611
పపరర: వనసకట కకషష కరనసగసటట

95-142/36

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:16-8-474
వయససస:35
లస: పప
214
SQX2057255
పపరర: మసరసన బ షపక

95-144/538

95-145/1130

95-144/539

95-144/6

95-144/517

95-145/1125

95-142/771

తసడడ:డ వనసకటరమణ అపసపకటర
ఇసటట ననస:16-10-92
వయససస:18
లస: పప

224
SQX2160265
పపరర: అశశక తడజ వలర భననన

227
SQX2149219
పపరర: పరరమళ పపల

230
SQX2321024
పపరర: పదక మబరర

233
SQX2456234
పపరర: కకటటశశర రరవప వయబఖరర

95-145/1068

236
SQX2013209
పపరర: అరవసద కలమమర తనననరర

95-145/1123

239
SQX2418101
పపరర: శకనవరస రరవప పగడల
తసడడ:డ ససబబరరవప పగడల
ఇసటట ననస:16-10-92/6
వయససస:51
లస: పప

219
SQX2039238
పపరర: వనసకట ససమన మదనసస

95-145/1075

222
SQX2561884
పపరర: దసరర బబణనల

95-145/1265

225
SQX2489912
పపరర: అనల కలమమర గడడ స

95-145/1245

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గడడ స
ఇసటట ననస:16-10-4
వయససస:32
లస: పప
95-145/1124

228
SQX2443042
పపరర: రవ పడసరద ఆకలల

95-144/581

తసడడ:డ రసగర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-10-64
వయససస:52
లస: పప
95-145/1126

231
SQX2320992
పపరర: మననహర రరడడడ మబరర

95-145/1127

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మబరర
ఇసటట ననస:16-10-72/3
వయససస:23
లస: పప
95-145/1128

234
SQX2085447
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చమకకఠర

95-144/518

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:16-10-83
వయససస:57
లస: పప
95-146/746

తసడడ:డ శవ సరయ కలమమర తనననరర
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:18
లస: పప
95-145/1246

95-196/983

తసడడ:డ రమణ బబణనల
ఇసటట ననస:16-9-567
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వయబఖరర
ఇసటట ననస:16-10-75/10
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:48
లస: పప
238
SQX2076156
పపరర: అశశక అపసపకటర

95-154/1005

భరస : వనసకట రరడడడ మబరర
ఇసటట ననస:16-10-72/3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:16-10-73
వయససస:69
లస: పప
235
SQX2013266
పపరర: శవ సరయ కలమమర తనననరర

221
SQX2085611
పపరర: సరసబశవరరవప చరరల

216
SQX2514362
పపరర: అబబనల రహహమ షపక

తసడడ:డ మమధవ రరవప మదనసస
ఇసటట ననస:16-9-39
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:16-10-25/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక రరడడడ మబరర
ఇసటట ననస:16-10-72/3
వయససస:45
లస: పప
232
SQX2514958
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

95-145/1264

తలర : రమ దడవ వలర భననన
ఇసటట ననస:16-10-2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:16-10-25/A
వయససస:19
లస: పప
229
SQX2321032
పపరర: వనసకట రరడడడ మబరర

218
SQX2558591
పపరర: రరఘవమక మలర సపలర

95-142/673

భరస : అబబనల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:16-8-880
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరనరరవప చరరల
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:33
లస: పప

భరస : వ సరసబశవ రరవప మమటట
ర రర
ఇసటట ననస:16-10-2
వయససస:29
లస: ససస స
226
SQX2084341
పపరర: సరయ బబబబ పపల

95-144/5

భరస : ననగగశశరరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:16-9-10
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయబలల అకలల
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:27
లస: పప
223
SQX1907658
పపరర: ససధఖ రరణణ మమటట
ర రర

215
SQX1871987
పపరర: మబరళకకషష నలమదథడ

213
SQX2030708
పపరర: జన షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బబలర యఖ నలమదథడ
ఇసటట ననస:16-8-502
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-9-1/a
వయససస:18
లస: పప
220
SQX2085496
పపరర: గరపస ఆకలల

95-154/1004

తసడడ:డ పపలర యఖ మదనల
ఇసటట ననస:16-8-475
వయససస:78
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:32
లస: ససస స
217
SQX2165512
పపరర: పకథథశ మమకల

212
SQX2091643
పపరర: చలమయఖ మదనల

237
SQX2034601
పపరర: వనసకట శకలకడక పపలలగబ

95-145/1069

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:16-10-87,7th line
వయససస:26
లస: ససస స
95-144/582

240
SQX2116390
పపరర: లకడక దసరర వనకనరర

95-146/747

భరస : శవ పడసరద వనకనరర
ఇసటట ననస:16-10-92/6
వయససస:33
లస: ససస స
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241
SQX2109361
పపరర: ఆసజననయ శరససస స శనగల

95-145/1066

తలర : వజయ శనగల
ఇసటట ననస:16-10-122
వయససస:34
లస: పప
244
SQX2086031
పపరర: అపరష ఆకరమమసత

242
MLJ2627321
పపరర: శవ ననగ కకటటశశరమక పప లశశటట

భరస : అమక రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:16-10-137
వయససస:55
లస: ససస స
95-145/1067

245
SQX2067106
పపరర: ససమ పసడయ మబననసగర

భరస : ననగ వజయ భబసకర ఆకరమమసత
ఇసటట ననస:16-10-152
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : రరజగశశరర మబననసగర
ఇసటట ననస:16-11-2
వయససస:28
లస: ససస స

247
SQX2531358
పపరర: పడసనన రరణణ పరరచడరర

248
SQX2153799
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

95-144/651

భరస : చదసచస ససబబయఖ పరరచడరర
ఇసటట ననస:16-11-5
వయససస:32
లస: ససస స
250
SQX1991504
పపరర: శవ ననగగసదడస మలలర ల

95-142/653

95-146/404

254
SQX1885086
పపరర: జయలకడక తనరర

95-142/39

257
SQX1882232
పపరర: శకనవరస రరవప వరవలర
తసడడ:డ సరసబయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:16-11-35
వయససస:44
లస: పప

259
SQX1798750
పపరర: యలర మసద గబసటటరర

260
SQX1749324
పపరర: సరయ ససమఖ యసగలశశటట

95-142/42

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:16-11-35
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:16-11-36/E
వయససస:41
లస: ససస స
265
SQX1873975
పపరర: లలధథయమ సడరర

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:16-11-46
వయససస:37
లస: ససస స

263
SQX1749555
పపరర: రవతడజ యరకబబ తషల

95-146/15

266
MLJ2633097
పపరర: వరణణ కరనసగసటట

95-142/38

269
SQX1908664
పపరర: మహహసదడ మమటటపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:16-11-48
వయససస:32
లస: పప

95-144/650

249
SQX2153849
పపరర: తషలశ బబ డపరటట

95-146/769

252
SQX1817493
పపరర: మహన కతడకలదఊ గరవరడ

95-146/6

తసడడ:డ రరస చసదసడడడ గరవరడ
ఇసటట ననస:16-11-21
వయససస:66
లస: పప
95-146/7

255
SQX2552859
పపరర: భగలకడక చరడవరపప

95-146/90

భరస : శకనవరసరరవప చరడవరపప
ఇసటట ననస:16-11-26
వయససస:42
లస: ససస స
95-142/40

258
SQX1906643
పపరర: రమలకడక గబసటటరర

95-142/41

తలర : వనసకట శవ సరయ కలమమర గబసటటరర
ఇసటట ననస:16-11-35
వయససస:48
లస: పప
95-146/8

261
SQX1749431
పపరర: సరయ పడవలర క యరకబబ తషల

95-146/11

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:16-11-36/E
వయససస:23
లస: ససస స
95-146/13

264
SQX1749407
పపరర: శకనవరసరరవప యరకబబ తషల

95-146/14

తసడడ:డ ఆసజననయలల యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:16-11-36/E
వయససస:44
లస: పప
95-146/419

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-11-40
వయససస:38
లస: ససస స
95-146/438

246
SQX2531325
పపరర: చదసచస ససబబయఖ పరరచడరర

భరస : శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-11-10
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:16-11-36/E
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సడరర
ఇసటట ననస:16-11-38
వయససస:23
లస: ససస స
268
MLJ2633337
పపరర: ఇసదసమత పపరమ

95-146/768

తసడడ:డ లకకణ రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:16-11-35
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/12

95-142/37

తసడడ:డ సదన శవ హనసమసతరరవప పరరచడరర
ఇసటట ననస:16-11-5
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తనరర
ఇసటట ననస:16-11-26
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట శవ సరయ కలమమర గబసటటర
ఇసటట ననస:16-11-35
వయససస:27
లస: ససస స

262
SQX1749308
పపరర: ననగలకడక రరవప

95-142/654

భరస : మహనకతడకలదఊ గరవరడ
ఇసటట ననస:16-11-21
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:16-11-24
వయససస:27
లస: ససస స
256
SQX1906627
పపరర: పసడయసకర గబసటటరర

251
SQX1817709
పపరర: ససతమక గరవరడ

243
SQX1906601
పపరర: వనసకట ననగగశశరరరవప శశగబ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శశగబ
ఇసటట ననస:16-10-142
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-11-10
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:16-11-19
వయససస:56
లస: ససస స
253
SQX1824812
పపరర: పసడయమసక గబసటటరర

95-145/5

267
MLJ2633105
పపరర: శకనవరసరరవప కరనసగసటట

95-146/422

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:16-11-40
వయససస:39
లస: పప
95-146/17

270
SQX2552867
పపరర: కకసడమక నలర మమకల

95-146/429

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:16-11-48
వయససస:37
లస: ససస స
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271
SQX2552883
పపరర: కకటటశశరమక ననననబబ యన

95-146/450

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16-11-50
వయససస:60
లస: ససస స
274
SQX1908672
పపరర: ససధన రరణణ ననననబబ యన

95-146/18

283
SQX2084077
పపరర: శక లకడక దసరర ఠతననడన

95-146/499

95-146/21

95-146/749

95-142/656

95-146/771

95-146/752

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:16-11-88
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపదనబబబయ యరరకకలల
ఇసటట ననస:16-11-94
వయససస:48
లస: ససస స

95-154/1125

284
SQX2086510
పపరర: ఉజశల ఠతననడన

95-146/750

287
SQX2419059
పపరర: యమమన పడసనన గబసపపన

290
SQX1908615
పపరర: సరయ శసకర

95-146/770

95-146/838

296
SQX1976554
పపరర: ససశల ఐనవవలల

95-146/23

299
SQX1749589
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యరరకకలల
తసడడ:డ పపదనబబబయ యరరకకలల
ఇసటట ననస:16-11-94
వయససస:27
లస: పప

95-146/503

282
SQX1749274
పపరర: కలససమ జజజ న గరయతడ
తనటటననడ
తసడడ:డ కకషష తనటటనదన
ఇసటట ననస:16-11-78
వయససస:24
లస: ససస స
285
SQX2490225
పపరర: వజయ శక తనటటకకసడ

95-146/22

95-146/840

288
SQX2086429
పపరర: కలమఖణణ చదరరకకరర

95-146/751

291
SQX0819292
పపరర: మహహశశరర కసచరరర

95-146/405

తసడడ:డ SAMBAYYA
ఇసటట ననస:16-11-88
వయససస:34
లస: ససస స
95-146/753

294
SQX2086569
పపరర: సరయ శసకర గరబనన

95-146/754

తసడడ:డ హరర పడసరద గరబనన
ఇసటట ననస:16-11-88
వయససస:23
లస: పప
95-146/24

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:16-11-93/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-146/25

279
SQX0819227
పపరర: మననహర మలర శశటట

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:16-11-84
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:16-11-88
వయససస:23
లస: పప
293
SQX2000420
పపరర: మహహశ

95-146/20

భరస : నరసససహ రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:16-11-80
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగదనదన
ఇసటట ననస:16-11-88
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-11-93
వయససస:32
లస: ససస స
298
SQX1749506
పపరర: కకషష కలమమరర యరరకకలల

281
SQX2331205
పపరర: వజయ కలమమరర చడబబడ లల

276
SQX1873850
పపరర: రరమమరరవప గటటట పలర

తసడడ:డ వర బడహహకసదడ సరశమ
ఇసటట ననస:16-11-69/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అనకమకరరవ గబసపపన
ఇసటట ననస:16-11-82
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

295
MLJ3694189
పపరర: కలమఖణణ ఆకలల

95-146/501

తసడడ:డ కకషష ఠతననడన
ఇసటట ననస:16-11-78
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసత రరస తషళర మలర
ఇసటట ననస:16-11-84/a
వయససస:18
లస: పప
292
SQX2000347
పపరర: మధవ

278
SQX0819235
పపరర: మననకడ మలర శశటట

95-146/467

తసడడ:డ శవయఖ గటటట పలర
ఇసటట ననస:16-11-65
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఏ పస సరశమ
ఇసటట ననస:16-11-74
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక రరవప గబసపపన
ఇసటట ననస:16-11-82
వయససస:19
లస: పప
289
SQX2137941
పపరర: యగగశ యమదవ తషళర మలర

95-146/19

భరస : వర బడహహసదడ సరశమ
ఇసటట ననస:16-11-69/A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఠతననడన
ఇసటట ననస:16-11-78
వయససస:26
లస: ససస స
286
SQX2035418
పపరర: చదననకగశవ చదజతనఖ గబసపపన

275
SQX1885045
పపరర: ననగ రతన కలమమర ఓలలటట

273
SQX0124867
పపరర: సరసబశవరరవప గబసటటరర

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:16-11-56
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:16-11-65
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహహకసదడ సరశమ
ఇసటట ననస:16-11-69/A
వయససస:33
లస: ససస స
280
SQX1749027
పపరర: సరయ వనసకట కకషష రరడడడ
మదథనగరరర
తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ మబదథడ గరరర
ఇసటట ననస:16-11-71
వయససస:22
లస: పప

95-146/451

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:16-11-50
వయససస:64
లస: పప

భరస : గబరవయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:16-11-57
వయససస:25
లస: ససస స
277
SQX0819243
పపరర: వజయలకడక మలర శశటట

272
SQX2552875
పపరర: సరసబశవరరవప ననననబబ యన

297
SQX2135598
పపరర: వనసకటటశశరరర ఐనవవలల

95-146/772

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:16-11-93/A
వయససస:21
లస: పప
95-146/26

300
SQX1749464
పపరర: పపదనబబబయ ఎరకకలల

95-146/27

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ ఎరకకలల
ఇసటట ననస:16-11-94
వయససస:56
లస: పప
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301
SQX1798743
పపరర: అసజల బబయ ససజనమబలక

95-142/43

భరస : రరజజ రరవప ససజనమబలక
ఇసటట ననస:16-11-95
వయససస:66
లస: ససస స
304
SQX0553198
పపరర: మహహష గబసటననల

95-146/184

95-146/748

95-196/656

95-143/96

95-149/445

Deleted
95-144/519

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగలర మగడడ
ఇసటట ననస:16-12-18
వయససస:20
లస: ససస స
322
SQX2527257
పపరర: లకడక ననగరనడడ

95-143/1036

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:16-12-24
వయససస:33
లస: ససస స
325
SQX1974989
పపరర: పడణవ కలమమర మటటకకరర

95-143/89

భరస : శకనస ఈమన
ఇసటట ననస:16-12-41
వయససస:43
లస: ససస స

95-142/655

309
SQX2069185
పపరర: వర రరఘవమక యలవరరర

95-142/705 312
311
SQX2247922
SQX2042729
పపరర: సరయ వనసకటటశశర రరవప బబసడ
పపరర: సరయ అభరరస చదననస

314
SQX2109452
పపరర: సరయ తడజ తలకకసడపరటట

317
SQX2053684
పపరర: మణణకరసత తలకకసడపరటట

95-143/661

323
SQX2523520
పపరర: కనకరతనస ననగరననదధ

326
SQX2265619
పపరర: మతషకకరర పడశరసత కలమమర

329
SQX1882265
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-12-45
వయససస:46
లస: పప

95-144/520

315
SQX2108504
పపరర: మణణ కరసత తల కకసడ పరటట

95-143/662

తసడడ:డ శవ రరవప తల కకసడ పరటట
ఇసటట ననస:16-12-7/A
వయససస:20
లస: పప
95-160/729

తసడడ:డ శవరరవప తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:16-12-7/a
వయససస:20
లస: పప
320
SQX1838424
పపరర: యమమన వనసకట ననగ
పపషరపసజల కకనశశటట
భరస : ససబడహకణఖస కకనశశటట
ఇసటట ననస:16-12-23
వయససస:23
లస: ససస స

95-196/655

తసడడ:డ రమమశ బబబబ చదననస
ఇసటట ననస:16-12-2
వయససస:18
లస: పప

318
SQX2413813
పపరర: జయ లకడక బబలననగబ

95-144/583

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబలననగబ
ఇసటట ననస:16-12-10
వయససస:39
లస: ససస స
95-144/7

321
SQX2523561
పపరర: శకనస ననగరననన

95-142/775

తసడడ:డ మబసలయఖ ననగరననన
ఇసటట ననస:16-12-24
వయససస:33
లస: పప
95-143/1031

324
SQX2015568
పపరర: వనసకట శశషష బబబబ చననస

95-143/659

తసడడ:డ సరసబయఖ చననస
ఇసటట ననస:16-12-32
వయససస:33
లస: పప
95-143/801

తసడడ:డ రసగ రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:16-12-39
వయససస:24
లస: పప
95-143/90

306
SQX2083434
పపరర: రమఖ కకసడపలర

భరస : శవరరస కకషష యలవరరర
ఇసటట ననస:16-11-1379/26
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మబసలయఖ ననగరననదధ
ఇసటట ననస:16-12-30
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మటటకకరర
ఇసటట ననస:16-12-39
వయససస:26
లస: పప
328
SQX1295717
పపరర: ననగ లకడక ఈమన

95-196/1

తసడడ:డ శవ రరవప తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:16-12-7/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరవప తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:16-12-7/A
వయససస:22
లస: పప
319
SQX2053536
పపరర: పపరరషమ గగలర మగడడ

308
SQX1720747
పపరర: సపజదసలల మబడడసస

95-146/181

తసడడ:డ శకనవరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:16-11-314
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబసడ
ఇసటట ననస:16-11-6812
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచయ సప మ
ఇసటట ననస:16-12-3 old guntur
వయససస:70
లస: పప
316
SQX2084218
పపరర: సరయ తడజ తలకకసడపరటట

95-146/755

తసడడ:డ ననరరయణ మబడడసస
ఇసటట ననస:16-11-1158,1ST LINE
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష యలవరరస
ఇసటట ననస:16-11-1379/26
వయససస:27
లస: పప
313
SQX1982230
పపరర: సప మ అసకమక రరవప సప మ

305
SQX2019537
పపరర: శక పడవలర క తతననడ

303
SQX0552414
పపరర: ANKALAMMA

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:16-11-96
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ తతననడ
ఇసటట ననస:16-11-99/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-11-632/1
వయససస:18
లస: ససస స
310
SQX2069243
పపరర: రరమయఖ యలవరరస

95-142/44

తలర : అసజల బబయ ససజనమబలక
ఇసటట ననస:16-11-95
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:16-11-96
వయససస:24
లస: పప
307
SQX2026201
పపరర: కకరస ర పసడయ నలర మమకల

302
SQX1798768
పపరర: గణణష ససజనమబలక

327
SQX1818152
పపరర: సరయ సడవసత బసడడ

95-143/95

తసడడ:డ జగదధశ బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:16-12-40,ANJANEYASWAMY T
వయససస:24
లస: ససస స
95-143/91

330
SQX1907617
పపరర: అసకరస ఈశశర సరయ

95-144/8

తసడడ:డ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:16-12-46
వయససస:23
లస: పప
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SQX2074623
పపరర: ఈశశర అసకరస
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95-144/522

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:16-12-46
వయససస:22
లస: పప
334
SQX2044972
పపరర: వజయలకడక మమరరడడడ

95-206/706

95-143/660

భరస : కకటటశ
ఇసటట ననస:16-12-57
వయససస:28
లస: ససస స

335
SQX1798834
పపరర: రమమశ బబబబ చసక

భరస : హరననథ బబబబ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-12-62
వయససస:56
లస: ససస స
346
SQX2258267
పపరర: సతఖవత బసక

95-143/797

తసడడ:డ శరఖస కలమమర బసక
ఇసటట ననస:16-12-1332
వయససస:20
లస: ససస స
352
SQX2056208
పపరర: వనసకటటష అననస

339
SQX2084481
పపరర: శకననద గగకలలమ

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:16-13-14
వయససస:18
లస: పప
355
SQX2080638
పపరర: మసగయఖ బబచచ

భరస : సససహచలస తదరర
ఇసటట ననస:16-13-30
వయససస:47
లస: ససస స

344
SQX2374858
పపరర: కకరణ కలమమర గగలర

347
SQX2258820
పపరర: శరఖస కలమమర బసక

350
SQX2048460
పపరర: భబలకడక చసతలపపడడ

353
SQX2228641
పపరర: వనసకటరతనస ఒలలటట

95-160/731

356
SQX2074540
పపరర: శవశసకర రరవప అసకరస

95-144/10

359
SQX2084036
పపరర: వనసకరయమక రసగ
భరస : ససబబబరరవప రసగ
ఇసటట ననస:16-13-35
వయససస:65
లస: ససస స

342
SQX1970821
పపరర: హరననథ బబబబ చసతలపపడడ

95-143/93

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-12-62
వయససస:61
లస: పప
95-150/598

345
SQX1923648
పపరర: ససమత పప ననడడ

95-166/14

భరస : శకనస పప ననడడ
ఇసటట ననస:16-12-1002
వయససస:38
లస: ససస స
95-143/798

348
SQX2258853
పపరర: మహలకడక బసక

95-143/799

భరస : శరఖస కలమమర బసక
ఇసటట ననస:16-12-1332
వయససస:41
లస: ససస స
95-151/752

351
SQX2056216
పపరర: శవ రరమకకషష అననస

95-166/1035

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప అననస
ఇసటట ననస:16-13-14
వయససస:20
లస: పప
95-143/802

354
SQX2130060
పపరర: వనసకటటశశరరర వవలలటట

95-144/585

తసడడ:డ పసచచయఖ వవలలటట
ఇసటట ననస:16-13-25
వయససస:43
లస: పప
95-143/663

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:16-13-29
వయససస:49
లస: పప
95-143/804

95-144/524

తసడడ:డ శకనవరస గగకలలమ
ఇసటట ననస:16-12-57
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఒలలటట
ఇసటట ననస:16-13-25
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ బబచచ
ఇసటట ననస:16-13-28/1
వయససస:41
లస: పప
358
SQX2219830
పపరర: అననపపరష తదరర

95-144/523

తసడడ:డ గరపరల రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-13-8
వయససస:42
లస: ససస స
95-166/1036

95-144/9

338
SQX2084598
పపరర: సశరరజఖ లకడక చసతలపపడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప బసక
ఇసటట ననస:16-12-1332
వయససస:45
లస: పప
95-143/800

336
SQX1796127
పపరర: మహలకడక రరజమబసడడడ
భరస : శకనవరసరరవప రరజమబసడడడ
ఇసటట ననస:16-12-53
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: ఉష రరణణ గగలర
ఇసటట ననస:16--12--127,128
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప బసక
ఇసటట ననస:16-12-1332
వయససస:67
లస: ససస స
349
SQX2258325
పపరర: హహమ హరర చసదన బసక

95-143/92

భరస : మలర కరరరరనరరవప టబతననడ
ఇసటట ననస:16-12-60
వయససస:36
లస: ససస స
95-143/94

95-155/679

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:16-12-49
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-12-57
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:16-12-57
వయససస:71
లస: ససస స

333
SQX2050094
పపరర: అసజ రరడడడ మమరరడడడ

తసడడ:డ చనన మమధవ రరవప చసక
ఇసటట ననస:16-12-49 OLD GUNTUR
వయససస:31
లస: పప

95-156/719 341
340
SQX2051720
SQX1803006
పపరర: వనసకట ససబబమక చసతలపపడడ
పపరర: కకకషషవనణణ టబతననడ

343
SQX1973353
పపరర: ననగగసదడస చసతలపపడడ

95-144/584

తసడడ:డ జగనననథరరవప కరశతడపలర
ఇసటట ననస:16-12-46
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ మమరగడడడ
ఇసటట ననస:16-12-49
వయససస:48
లస: ససస స
337
SQX2083830
పపరర: ననగజజఖత గరకలల

332
SQX2341378
పపరర: వనసకటటష కరశతడపలర

357
SQX2219822
పపరర: సససహచలస తదరర

95-143/803

తసడడ:డ పసపపయమఖ తదరర
ఇసటట ననస:16-13-30
వయససస:57
లస: పప
95-143/664

95-143/101
360
SQX1838358
పపరర: చకకక ననగ శకమనననరరయణ
కకసడమగరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకసడమగరర
ఇసటట ననస:16-13-35,
వయససస:23
లస: పప
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361
SQX2082295
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప అసబటట

95-143/665

తసడడ:డ పపనన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:16-13-36
వయససస:27
లస: పప
95-143/97

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:16-13-36/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-143/666

తలర : ఉష రరణణ మబథమమసటటట
ఇసటట ననస:16-13-37
వయససస:21
లస: పప
95-143/808

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరసధధ మబదసన
ఇసటట ననస:16-13-37
వయససస:27
లస: ససస స
373
SQX1839992
పపరర: వసశ కకషష మమమడడపరక

95-162/4

95-143/667

374
SQX2091882
పపరర: రవ శసకర వనలకపరర

377
SQX2035848
పపరర: ససశల గగటట స

95-166/15

380
SQX2262350
పపరర: జఫర సదధఖ షపక

95-143/807

95-162/740

372
SQX1271915
పపరర: వనణబగరపరల వకకలగడడ

95-143/100

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:16-13-45
వయససస:24
లస: పప
95-154/942

తసడడ:డ కకటయఖ మమరకపపరమ
ఇసటట ననస:16-14-15
వయససస:40
లస: పప

383
SQX2118636
పపరర: పదక మమరరకపపరస

95-214/1131

భరస : ననగ వనసకట రవ శసకర తతట
ఇసటట ననస:16-14-38/1
వయససస:33
లస: ససస స

386
SQX2086262
పపరర: అజయ కలమమర కకణణకక

95-157/1314

389
SQX2055325
పపరర: అసజల కకసడదపప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:16-15-15
వయససస:20
లస: ససస స

378
SQX1772169
పపరర: ఫరరరన షపక

95-152/5

95-160/730
381
SQX2053585
పపరర: వజయశరసత జమగలలలమబదధ

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:16-13-1393,1st line
వయససస:27
లస: ససస స
95-155/777

384
SQX1968304
పపరర: తరరమల బబ యన

95-144/11

తసడడ:డ గణణష బబ యన
ఇసటట ననస:16-14-35
వయససస:30
లస: ససస స
95-145/1065

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకణణకక
ఇసటట ననస:16/14/46
వయససస:18
లస: పప
95-155/822

95-154/943

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:16-13-635
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:16-14-15
వయససస:36
లస: ససస స
95-157/1315

375
SQX2071439
పపరర: ససభబషసణ వనలకపరర
భరస : రవ శసకర వనలకపరర
ఇసటట ననస:16-13-46
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అచమమసథధ షపక
ఇసటట ననస:16-13-1379
వయససస:21
లస: పప
95-155/680

95-143/99
366
SQX1798867
పపరర: మహన ఫణణసదడ కలమమర
మటటట పలర
తసడడ:డ రసగరరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:16-13-36/1,OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: పప

369
SQX2291557
పపరర: పవన వనసకట ననగ గసగర రరజ
రవ తడజ కకపపరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:16-13-37
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమకకషష గగటట స
ఇసటట ననస:16-13-55/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:16-13-1030
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపద పపదన థ రరజ జవరశజ
ఇసటట ననస:16-15-9
వయససస:69
లస: పప

371
SQX2096683
పపరర: అసకమక యరకసశశటట

95-144/586

95-143/806

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనలకపరర
ఇసటట ననస:16-13-46
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:16-13-48
వయససస:22
లస: ససస స

388
SQX2227486
పపరర: అశశక కలమమర జవరశజ

368
SQX2465474
పపరర: పదనకవత మదసన

భరస : మహహశ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:16-13-44
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడడపరక
ఇసటట ననస:16-13-45
వయససస:23
లస: పప

385
SQX2431690
పపరర: సహహత తతట

95-143/98

భరస : సతఖననరరయణ గరసధధ మదసన
ఇసటట ననస:16-13-37
వయససస:48
లస: ససస స

370
SQX2457851
పపరర: వనసకట నరరషర మబదసన

382
SQX2050490
పపరర: ఏడడకకసడలల మమరరకపపరస

365
SQX1838283
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకట

363
SQX2440063
పపరర: వలమమటబర ససనత

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప వలమమటబర
ఇసటట ననస:16-13-36
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజశలమ నరసససహ కకట
ఇసటట ననస:16-13-36/1
వయససస:56
లస: పప

367
SQX2012862
పపరర: రరజశశఖర మబథమమసటటట

379
AP151000567116
పపరర: మరరవల షపక

95-143/805

భరస : ననగ ఫణణసదడ అసబటట
ఇసటట ననస:16-13-36
వయససస:28
లస: ససస స

364
SQX1838291
పపరర: వరణణ కకట

376
SQX2043131
పపరర: హరరత వనలకపరర

362
SQX2171684
పపరర: శక లకడక లసక

387
SQX2313088
పపరర: శకనవరస రరవప చచడలమ

95-174/691

తసడడ:డ వరరసరశమ చచడలమ
ఇసటట ననస:16-14-53
వయససస:31
లస: పప
95-154/949

390
SQX1852334
పపరర: జయమక ఇళళ

95-154/4

భరస : పసచచయఖ లలట ఇళళ
ఇసటట ననస:16-15-20/C
వయససస:58
లస: ససస స
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391
SQX2285203
పపరర: రరమసరశమ బతస న
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95-154/1162

తసడడ:డ కకషష సరశమ
ఇసటట ననస:16-15-23
వయససస:70
లస: పప
394
SQX2041580
పపరర: హరరత పప లలపలర

392
SQX2542256
పపరర: అచసఖత రరవప ససకమసచ

తసడడ:డ రరగవయఖ ససకమసచ
ఇసటట ననస:16-15-30
వయససస:79
లస: పప
95-175/936

తసడడ:డ ససధకర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:16-15-42
వయససస:20
లస: ససస స

397
SQX2051449
పపరర: వజయ లకడక తలర

398
SQX2353639
పపరర: శవ శసకర రరవప ఆలమ

95-155/691

భరస : శకనవరసరరవప తలర
ఇసటట ననస:16-15-51
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-15-70/2
వయససస:18
లస: ససస స
403
SQX2350155
పపరర: అసకమక తనడడబబ యన

95-154/1175

95-154/1179

95-154/1180

తసడడ:డ కనకయఖ పపపప
ఇసటట ననస:16-15-83/52
వయససస:57
లస: పప
412
SQX2459915
పపరర: లకడక యయనసగబల

95-154/1181

భరస : ననగబబబబ దడశబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-102
వయససస:45
లస: ససస స

404
SQX2483345
పపరర: రవ తడజ యయనకకపఅల

95-154/1126

95-154/1177

399
SQX1809607
పపరర: ససనల కలమమర మలర

407
SQX1809847
పపరర: సరయ నవన కకషష కలరరక

95-154/6

408
SQX2066967
పపరర: ననగజజఖత అల

410
SQX1998392
పపరర: గల పడభబకర గల అపపరరవప

411
SQX2530772
పపరర: ససతనమహలకడక ససరగ

95-154/983

95-154/982

95-154/1508

భరస : బబలమజ కలమమర ససరగ
ఇసటట ననస:16-15-90
వయససస:27
లస: ససస స
95-154/1123

414
SQX1979384
పపరర: జయ చసదడ యయపపరర

95-154/7

తసడడ:డ హరర బబబబ యయపపరర
ఇసటట ననస:16-15-100
వయససస:20
లస: పప

95-154/1127 417
416
SQX2462521
SQX2329126
పపరర: వజయ లకడక యమదవ ఆరరధసఖల
పపరర: ససబబ లకడక కసదథకలపప

Deleted

తసడడ:డ సతఖస దడశబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-102
వయససస:42
లస: పప

95-154/1174

95-154/1178
405
SQX2343119
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కలరరక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అల
ఇసటట ననస:16-15-81
వయససస:19
లస: ససస స

419
SQX2403731
పపరర: ననగ బబబబ దడశబబ యన

95-154/5

402
SQX2345700
పపరర: ననగరరజ తనడడబబ యన

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-15-76/1,1/5 LANE
వయససస:23
లస: పప

413
SQX2399871
పపరర: వవననర టట జగదధశ వవననర టట

95-155/821

తసడడ:డ వరయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:16-15-76/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:16-15-100/A
వయససస:34
లస: ససస స
95-154/1129

396
SQX2415420
పపరర: యయలమస హనసమసత రరవప
యయలమస
భసధసవప: యయలమస లకడక
ఇసటట ననస:16-15-42
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సడరరబబబబ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-71
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప తసడడడ
ఇసటట ననస:16/15/99
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-15-100/A
వయససస:60
లస: ససస స
418
SQX2403053
పపరర: ఝనస దడశబబ యన

95-154/1173

తసడడ:డ అపపరరవప అపపరరవప
ఇసటట ననస:16-15-85
వయససస:19
లస: పప

భరస : నసదడశశర రరవప యయనసగబల
ఇసటట ననస:16-15-97
వయససస:55
లస: ససస స
415
SQX2460962
పపరర: రరజఖలకడక ఆరరధసఖల

401
SQX2349678
పపరర: సరమమజఖస తనడడబబ యన

95-154/979

తసడడ:డ ససవర రరవప మలర
ఇసటట ననస:16-15-66
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయనకకపఅల
ఇసటట ననస:16-15-75/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:16-15-76/1
వయససస:40
లస: ససస స
409
SQX2411247
పపరర: వనసకటటశశరరర పపపప

95-154/1172

భరస : సడరరబబబబ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-71
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-71
వయససస:36
లస: ససస స
406
SQX2342012
పపరర: ససజజత కలరరక

95-154/980

తసడడ:డ లకకయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:16-15-61
వయససస:47
లస: పప
95-154/981

393
SQX2072106
పపరర: హరరత పప లలపలర

తసడడ:డ వనసకట చదననకగశవ రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-15-37
వయససస:20
లస: ససస స

395
SQX2035384
పపరర: మనస సరశత కకసడదపప

తసడడ:డ వనసకట చదననకగశవ రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:16-15-37
వయససస:20
లస: ససస స

400
SQX2029635
పపరర: కవఖ నలర మమకల

95-137/809

95-154/1130

95-154/1128

భరస : జయవరర న కసదథకలపప
ఇసటట ననస:16-15-101
వయససస:26
లస: ససస స
420
SQX1780824
పపరర: వజయలకడక బచనచల

95-154/8

భరస : అసతయఖ బచనచల
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:37
లస: ససస స
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421
SQX1852094
పపరర: లకడక గటటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-154/9

భరస : కకటటశశరరరవప గటటట
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:67
లస: ససస స

422
SQX1780832
పపరర: భవరన శసకర బచనచల

95-154/10

తలర : వజయలకడక బచనచల
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:21
లస: పప

424
SQX2029700
పపరర: మధవ ససగబరల

95-154/944

భరస : మమరరయణ రరవప ససగబరల
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:34
లస: ససస స

425
SQX2400000
పపరర: రరజగగపరల రరవప బబ లశశటట

95-154/48

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గటటట
ఇసటట ననస:16-15-103,2/5 LINE
వయససస:22
లస: పప

428
SQX1809870
పపరర: వరకలమమర బబరరక

95-154/11

తలర : వజయలకడక బటబచలమ
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:21
లస: పప
95-154/1131

భసధసవప: కకషష కలమమరర
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:62
లస: పప

427
SQX1802792
పపరర: దసషఖసతస గటటట

423
SQX1852342
పపరర: భవరనశసకర బటబచలమ

426
SQX2468791
పపరర: ససగగతన లకడక గటటట

95-154/1132

భరస : శకనవరస రరవప గటటట
ఇసటట ననస:16-15-103
వయససస:40
లస: ససస స
95-154/12

429
SQX1722461
పపరర: పడభబకర పపననసశశటట

95-154/13

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:16-15-105
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప పపననసశశటట
ఇసటట ననస:16-15-106
వయససస:27
లస: పప
432
SQX2448942
పపరర: లకడక పడసనన యనమదల

తసడడ:డ మదననకహన మమలవరఖ ననగరసపటట
ఇసటట ననస:16-15-110/6
వయససస:34
లస: పప

95-155/778
431
SQX2446698
పపరర: బల కకటటశశరమక మమలవఖ
ననగరశశటట
భరస : మదన మబరళమహన మమలవఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:16-15-110/6
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర ననగరసపటట
ఇసటట ననస:16-15-110/6
వయససస:27
లస: ససస స

433
SQX1810092
పపరర: ననగరరణణ పలర కకసడ

434
SQX1810134
పపరర: ననగరరణణ పలర కకసడ

435
SQX2289205
పపరర: శవ కకషష శక అడవ

430
SQX2449767
పపరర: అనల కలమమర ననగరసపటట

95-154/1133

95-154/14

భరస : హనడమమత పడసరద పలర కకసడ
ఇసటట ననస:16-15-114-19
వయససస:21
లస: ససస స
436
SQX1722099
పపరర: శవ వనసకట పదనకవత నడకల

భరస : హనసమసత పడసరద పలర కకసడ
ఇసటట ననస:16-15-114-19
వయససస:21
లస: ససస స
95-154/16

తసడడ:డ బబల శవరరవ నడకల
ఇసటట ననస:16-15-116
వయససస:21
లస: ససస స
439
SQX2081347
పపరర: హరర లల తననరర

445
SQX2032969
పపరర: జయ దసరరరమమధసరర బబజవరడ

95-154/947

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడడపప
ఇసటట ననస:16-15-137
వయససస:22
లస: పప

95-154/945

440
SQX2229318
పపరర: శరత బబబబ తననరర

95-154/17

443
SQX2440337
పపరర: సడవసత రతన జజఖత బబజసరన

95-154/1135

446
SQX1851633
పపరర: ననగ చసదస పపలర లచదరరవప

95-154/1136

449
SQX1795517
పపరర: జయలకడక తతట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-145
వయససస:35
లస: ససస స

441
SQX2553840
పపరర: సప మశశఖర కలరక

95-154/1514

444
SQX2336964
పపరర: గణణశ శసకర నలర మమకల

95-154/1137

తసడడ:డ శకనవరస ఆరఓఎ నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-15-127/B, 1/2 LANE
వయససస:28
లస: పప
95-154/18

తసడడ:డ మబరస యఖ పపలర లచదరరవప
ఇసటట ననస:16-15-132
వయససస:26
లస: పప
95-154/19

95-154/946

తసడడ:డ వరరసజననయబలల కలరక
ఇసటట ననస:16-15-120
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:16-15-123
వయససస:20
లస: ససస స
95-154/948

438
SQX2077766
పపరర: శరత బబబబ తననరర
తసడడ:డ భవన శసకరరకవప తననరర
ఇసటట ననస:16-15-119
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:16-15-119
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబజవరడ
ఇసటట ననస:16-15-130
వయససస:20
లస: ససస స
448
SQX1852417
పపరర: నరగసదడ కకసడడపప

437
SQX1989235
పపరర: ననగ లకడక అడడనన

95-154/1134

తసడడ:డ శకరరమలల అడవ
ఇసటట ననస:16-15-115
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప అడడనన
ఇసటట ననస:16-15-119
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శరత బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:16-15-119
వయససస:36
లస: ససస స
442
SQX1722362
పపరర: జజజ న ననగ శక కకషష శరకవఖ
యకకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకకల
ఇసటట ననస:16-15-122
వయససస:23
లస: ససస స

95-154/15

95-155/779

447
SQX2265833
పపరర: రవ కకరణ కనమరర

95-157/1316

తసడడ:డ వనసకటబదథడ బబబబ కనమరర
ఇసటట ననస:16-15-133
వయససస:18
లస: పప
95-155/1

450
SQX2372837
పపరర: కకసడయఖ మరస

95-154/1138

తసడడ:డ అసకయఖ మరస
ఇసటట ననస:16-15-151
వయససస:68
లస: పప
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451
SQX1981927
పపరర: మమహహశ సరయ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-154/20

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:16-15-153
వయససస:22
లస: పప
94-45/488

95-154/1140

Deleted
95-154/1143

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆదథన
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:38
లస: పప

463
SQX1722164
పపరర: సరయ పసడయతడజశశ యలవరరస

95-154/23

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:16-15-159
వయససస:21
లస: ససస స
466
SQX2080687
పపరర: వనసకట పవన కలమఖణ నసడడ

95-160/732

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదథ
ఇసటట ననస:16-15-163
వయససస:22
లస: పప
469
SQX2219996
పపరర: వనసకటటష అసగరరగకలల

455
SQX1972280
పపరర: ససత మహలకడక బగరరర

458
SQX2412872
పపరర: ననసచనరయఖ ఆదథన

95-154/21

95-154/1141

Deleted
95-154/1144

Deleted

భరస : ననసచనరయఖ ఆదథన
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:32
లస: ససస స

464
SQX1721851
పపరర: ససతతష శక కకషష చదజతనఖ
కకతస మమసస
తసడడ:డ రమమష కకతస మమసస
ఇసటట ననస:16-15-160
వయససస:21
లస: పప

95-154/24

467
SQX1809656
పపరర: వర లకడక జజక

95-154/25

తసడడ:డ సప మశశఖర బబబబ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:16-15-167/C
వయససస:22
లస: పప
472
SQX2072031
పపరర: తడజశశ పసననమమసటటట

95-124/600

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-15-178
వయససస:35
లస: ససస స

95-154/1147

95-155/781

476
SQX1722206
పపరర: సడవసత కకతస
తసడడ:డ రమమష కకతస
ఇసటట ననస:16-15-176
వయససస:21
లస: ససస స

95-154/952

459
SQX2402071
పపరర: ననసచనరయఖ ఆదథన

95-154/1142

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆదథన
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:38
లస: పప
462
SQX2446037
పపరర: నగరజ కకతస మమసస

95-154/1145

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:18
లస: పప
465
SQX2166874
పపరర: అసజల నసదథ

95-154/1146

468
SQX2040558
పపరర: జతడసదడ సరయ జడ

95-154/950

471
SQX1852383
పపరర: మమనక; ధడళపళళ

95-154/27

భరస : భబనస పడసరద ధడళపళళ
ఇసటట ననస:16-15-169
వయససస:23
లస: ససస స
95-154/1149

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పసననమ శశటట
ఇసటట ననస:16-15-169/B
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బసడడ
ఇసటట ననస:16-15-173/A
వయససస:30
లస: ససస స
478
SQX2013571
పపరర: లకడక చదజతనఖ కకతత
స రర

473
SQX2388791
పపరర: తడజశశ పసననమ శశటట

95-154/22

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప జడ
ఇసటట ననస:16-15-167/C
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసనక మహనరరవప గబమక
ఇసటట ననస:16-15-167, 2/7 Line
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పసననమమసటటట
ఇసటట ననస:16-15-169/B
వయససస:20
లస: ససస స
475
SQX2404549
పపరర: శక లత బసడడ

470
SQX2404325
పపరర: సమసత గబమక

456
SQX1972272
పపరర: కకటటశశర రరవప బగరరర

తసడడ:డ వనసకట పవన కలమఖణ నసదథ
ఇసటట ననస:16-15-163
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భదడ రరవప జజక
ఇసటట ననస:16-15-164/5
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/1148

95-155/780

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బగరరర
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆదథన
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:38
లస: పప
461
SQX2402147
పపరర: శకవరణణ ఆదథన

453
SQX2158889
పపరర: దసరర మహలకడక చమమక

భరస : వర సరశమ చమమక
ఇసటట ననస:16-15-153
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బగరరర
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆదథన
ఇసటట ననస:16-15-157
వయససస:38
లస: పప
460
SQX2412732
పపరర: ననసచనరయఖ ఆదథన

95-154/1139

తసడడ:డ లసగ రరవప శసక
ఇసటట ననస:16-15-153
వయససస:54
లస: పప

454
NDX2574150
పపరర: యమమన ననగ రరజ కలమమరర
పరదరరస
తసడడ:డ వనసకట రతనస పరదరరస
ఇసటట ననస:16-15-154
వయససస:21
లస: ససస స
457
SQX2412781
పపరర: ననసచనరయఖ ఆదథన

452
SQX2401941
పపరర: లకకణ రరవప శసక

474
SQX2404523
పపరర: శకనవరస బసడడ

95-154/1150

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బసడడ
ఇసటట ననస:16-15-173/A
వయససస:37
లస: పప
95-154/28

477
SQX2002152
పపరర: శక లకడక పడసనన తలమరర

95-154/951

తసడడ:డ రరమబ తలమరర
ఇసటట ననస:16-15-177
వయససస:21
లస: ససస స

95-154/953 480
479
SQX2013647
SQX2078830
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప కకతత
పపరర: సతఖ కలమమరర కకతత
స రర
స రర

తసడడ:డ రరధన కకషష మగరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-15-178,
వయససస:42
లస: పప

95-154/954

భరస : రరథనకకషష మగరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-15-178, 1/6 Lane
వయససస:58
లస: ససస స
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481
SQX2092005
పపరర: అమ రరడడడ గబడడమమటర
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95-154/955

తసడడ:డ రరమ రరడడడ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:16-15-179
వయససస:33
లస: పప
95-154/958

తసడడ:డ వరరకఘవ రరడడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:16-15-179
వయససస:18
లస: పప
95-154/960

95-154/29

488
SQX1999341
పపరర: నరగశ కలమమర కగదనరర

491
SQX1643428
పపరర: మనకశక మహసకరళ

95-154/1153

494
SQX2422095
పపరర: వరరసజననయబలల జరటట

తసడడ:డ కకటయఖ మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:16-15-185
వయససస:53
లస: పప

497
SQX1852516
పపరర: ససవర కలమమర కగదనరర

భసధసవప: కకషష మగరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:16-15-189
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మబరళకకషష పడకసడర
ఇసటట ననస:16-15-195
వయససస:21
లస: పప

503
SQX2051373
పపరర: పరరశత మలలబబ ఈనన

భరస : అశశక బబబబ మమలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-15-200
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:16-15-200/A
వయససస:42
లస: పప

95-154/1154

509
SQX1838705
పపరర: అయఖపప బబ లశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:26
లస: పప

489
SQX2239374
పపరర: నరగశ కలమమర కగదనరర

95-154/1151

492
SQX2423275
పపరర: ననగగశశరరరవప జరటట

95-154/1152

495
SQX2403541
పపరర: ఫరతమ బబ

95-155/782

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:29
లస: ససస స
95-155/16

498
SQX1915990
పపరర: ససధధర అనన

95-154/31

తసడడ:డ శసకర రరవప అనన
ఇసటట ననస:16-15-189
వయససస:33
లస: పప
95-155/3

501
SQX2024222
పపరర: వరణణశక మ0డలననన

95-155/681

భరస : శకనవరస రరవప వపలలమబ
ర లమ
ఇసటట ననస:16-15-194/a
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/682

504
SQX2051381
పపరర: అశశక బబబబ మలలబబ ఈనన

95-155/683

తసడడ:డ చననయఖ మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-15-200
వయససస:38
లస: పప
95-154/1156

తసడడ:డ పపలర యఖ పరగరడడపలమ
ఇసటట ననస:16-15-200/A
వయససస:49
లస: పప
95-155/5

95-155/2

తసడడ:డ శక రరమబలల జరటట
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:64
లస: పప

భరస : చననయఖ మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-15-200
వయససస:45
లస: ససస స

95-155/684 506
505
SQX2050573
SQX2351252
పపరర: లకడక తషడపరథమమ మమలబబ ఈనన
పపరర: వనసకట శవ పరగరడడపలమ

508
SQX1852664
పపరర: శకనవరససలల పగరడడపరల

95-154/30

భరస : శవననగగసశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-194/A
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/962

486
SQX1832013
పపరర: సససధడజ తదలరగడర

తసడడ:డ కగదనరర పపద మలమఖదథడ
ఇసటట ననస:16-15-181
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస కగదనరర
ఇసటట ననస:16-15-186,
వయససస:35
లస: పప

95-154/1155 500
499
SQX2452852
SQX1810563
పపరర: వనసకట సడరఖ ననరరయణ ఆకలల
పపరర: దసరర భవరన తతట

502
SQX2080570
పపరర: వనసకటటష పడకసడర

95-154/961

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:32
లస: పప
95-160/733

95-154/957

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తదలరగడర
ఇసటట ననస:16-15-180
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మనకర శక మహసకరళ
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:56
లస: ససస స
496
SQX2053593
పపరర: సరసబశవ రరవప మమణణకరఖల

95-154/959

తసడడ:డ పపద మలమఖదథడ కగదనరర
ఇసటట ననస:16-15-181
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:16-15-184
వయససస:20
లస: ససస స
493
SQX2420909
పపరర: వనసకటరమణమక జరటట

485
SQX2092427
పపరర: సససధసజ తదలరగడర

483
SQX2076883
పపరర: సరరజన దడవ కకవపశరర

తసడడ:డ వరరకఘవ రరడడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:16-15-179
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తదలరగడర
ఇసటట ననస:16-15-180
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సశతసతడ రరవప చవల
ఇసటట ననస:16-15-181
వయససస:35
లస: ససస స
490
SQX1916089
పపరర: పలర వ శక మహసకరళ

95-154/956

భరస : అమక రరడడడ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:16-15-179
వయససస:29
లస: ససస స

484
SQX2081123
పపరర: సతఖననరరయణరరవప కకవపశరర

487
SQX2036549
పపరర: ననగమక చవల

482
SQX2090991
పపరర: ననగ భవన గబడడమమటర

507
SQX1810720
పపరర: తరరపతమక పగరడడపరల

95-155/4

భరస : శకనవరససలల పగరడడపరల
ఇసటట ననస:16-15-200/A
వయససస:35
లస: ససస స
95-154/32

510
SQX2026458
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ లశశటట

95-154/963

తసడడ:డ శక కకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:68
లస: పప
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511
SQX1838739
పపరర: జజఖత బబ లశశటట
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95-155/6

512
SQX1852540
పపరర: తనరకగసవరర బబ లశశటట

95-155/7

513
SQX1838747
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట

భరస : కలమమర మమరరత కకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:52
లస: ససస స

514
SQX2400406
పపరర: వనసకట రరవప మమరస

95-154/47 516
515
SQX1838713
SQX2155679
పపరర: కలమమర మమరరత కకషష బబ లశశటట
పపరర: శశశలల గరరర పరటట

95-155/785

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరస
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:56
లస: పప
517
SQX2155851
పపరర: మధసబబబబ గరరర పరటట
తసడడ:డ మసరసన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-15-203
వయససస:25
లస: పప
520
SQX2483246
పపరర: రరజగశ ధనసపత

95-154/1158

95-154/34

521
SQX2087005
పపరర: భవన దనణణసపత

524
SQX1852029
పపరర: రరశకగశ కలరరవ

95-154/1159

527
SQX2219772
పపరర: వనసకట ససమసత చవల

530
SQX2474013
పపరర: లల కలమమరర ససరరబబ ఈనన

తసడడ:డ వఖనస యగరనసద పరరశరమ
ఇసటట ననస:16-15-208
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర ససరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:16-15-208/B
వయససస:43
లస: ససస స

532
SQX2070399
పపరర: ఈశశర కలమమర చననసశశటట

533
SQX2108058
పపరర: ఏససబబబబ చదరరకలపలర

95-154/966

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:16-15-209/A
వయససస:19
లస: పప
535
SQX2043081
పపరర: శకవలర కరగటట

95-154/968

భరస : రరమమగరరస కటబట
ఇసటట ననస:16-15-218
వయససస:48
లస: ససస స

536
SQX2093896
పపరర: ననగ జజయత ఆరధనయబలమ

95-154/35

539
SQX1780790
పపరర: రరమమగరరస కటబట
తసడడ:డ ననగయఖ కటబట
ఇసటట ననస:16-15-218
వయససస:62
లస: పప

522
SQX1928399
పపరర: భడమరరసబ గటటట

95-154/33

525
SQX2035046
పపరర: మమనక చనవల

95-154/964

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:22
లస: ససస స
95-154/1160

528
SQX2072221
పపరర: వనసకట నరసససహ యమదవ
కనననబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-207
వయససస:19
లస: పప

95-154/1161

531
SQX1971258
పపరర: ననగరసదడ బబబబ చదననమశశటట

95-154/965

95-154/37

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననమశశటట
ఇసటట ననస:16-15-209
వయససస:21
లస: పప
95-165/765

534
SQX1972553
పపరర: సరయ మననజ కలమమర పపదన థశశటట

95-154/38

తలర : అసజల
ఇసటట ననస:16-15-215
వయససస:21
లస: పప
95-161/718

భరస : శకననథ ఆరధనయబలమ
ఇసటట ననస:16-15-216
వయససస:23
లస: ససస స
95-154/40

95-155/788

భరస : వనసకటటశశరరర లలట గటటట
ఇసటట ననస:16-15-204/A/2
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:16-15-211
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-15-215
వయససస:18
లస: ససస స
538
SQX1780816
పపరర: వజయలకడక కటబట

95-197/493

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:19
లస: పప
95-154/36

519
SQX2399384
పపరర: శకనవరస రరవప చసకర
తసడడ:డ ససబససవ రరవప చసకర
ఇసటట ననస:16-15-204
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన కలరరవ
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:43
లస: ససస స
529
SQX1975184
పపరర: ససధధర కగశక పరరశరమ

95-154/1157

భరస : వనసకటటశశరరవప దనణణసపత
ఇసటట ననస:16-15-204/a
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:16-15-205
వయససస:20
లస: పప
526
SQX2118065
పపరర: ననగమణణ వనజ చవల

518
SQX2399376
పపరర: పడభబవత చసక

95-155/786

భరస : మధస బబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-15-203
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసక
ఇసటట ననస:16-15-204
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ శణణసపత
ఇసటట ననస:16-15-204/a
వయససస:33
లస: ససస స
523
SQX1916147
పపరర: వనసకట ససమసత చనవల

తసడడ:డ శక కకకషషయఖ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-15-202,
వయససస:31
లస: పప
95-155/787

95-155/8

537
SQX1780808
పపరర: హహమ కకరస ర కటబట

95-154/39

తసడడ:డ రరమమగరరస కటబట
ఇసటట ననస:16-15-218
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/41

540
SQX2023372
పపరర: శరసత కటట

95-154/969

తసడడ:డ రరమ మగరరస కటట
ఇసటట ననస:16-15-218
వయససస:19
లస: ససస స
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95-155/789

భరస : రరజగసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-15-220
వయససస:33
లస: ససస స
544
SQX2155703
పపరర: మలర శశరర అడవ

95-155/790

545
SQX2527778
పపరర: కరకసత కలమమర కకనపరరడడడ

95-154/42

548
SQX1883685
పపరర: ససతనరరమబలల కరనవరపప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:16-15-233/1
వయససస:48
లస: ససస స

551
SQX2155810
పపరర: రరకగశ అమబకల

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:16-15-236
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక యయలకర
ఇసటట ననస:16-15-246
వయససస:52
లస: పప
559
SQX2050763
పపరర: లకడక తనడడబబ యన

95-154/43

557
SQX2050144
పపరర: ఫణణ కకశశర యయలకర

95-155/793

95-165/766

549
SQX2155794
పపరర: హనసమసత రరవప అమబకల

95-155/791

552
SQX2155828
పపరర: భవన అమబకల

95-155/794

భరస : రరకగశ
ఇసటట ననస:16-15-233/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-155/685

555
SQX2400117
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-155/796

భసధసవప: అనసర షపక
ఇసటట ననస:16-15-245
వయససస:27
లస: ససస స
95-155/686

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయలకర
ఇసటట ననస:16-15-246
వయససస:28
లస: పప

558
NDX2428480
పపరర: లలత కలమమరర పపనసమగడడ

94-45/464

భరస : అజయమ బబబబ పపనసమగడడ
ఇసటట ననస:16-15-249
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-254
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-254
వయససస:18
లస: పప

95-156/803
561
SQX2462661
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ భరత కలమమర
యకకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప యకకల
ఇసటట ననస:16-15-255
వయససస:37
లస: పప

562
SQX2188472
పపరర: శశశలజ కకలర మరర

563
SQX2156974
పపరర: వనసకట కరరరసక కకలర మరర

564
SQX1852961
పపరర: ధన లకడక తననరర

95-155/687

95-155/797

560
SQX2050698
పపరర: మణణకసఠ తనడడబబ యన

546
SQX2055945
పపరర: దసరర దడవ అడవ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అమబకల
ఇసటట ననస:16-15-233/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:16-15-237
వయససస:18
లస: ససస స
95-154/972

95-154/970

భరస : శవ ననగగశశర రరవప అడవ
ఇసటట ననస:16-15-230
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:16-15-233/1
వయససస:28
లస: పప

95-155/795 554
553
SQX2253235
SQX2011245
పపరర: హరరక బడహహకశశరర తనడడబబ యన
పపరర: శక హరరరత యడర

556
SQX2067908
పపరర: వనసకటటశశరరర యయలకర

95-155/1075

తసడడ:డ శకరరమబలల కరనవరపప
ఇసటట ననస:16-15-231/1
వయససస:36
లస: పప
95-155/792

543
SQX2092567
పపరర: పడమల దడవ కకలర

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలర
ఇసటట ననస:16-15-230
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:16-15-230
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ కరనవరపప
ఇసటట ననస:16-15-231/1
వయససస:38
లస: ససస స
550
SQX2155802
పపరర: పదనకవత అమబకల

95-155/9

భరస : సతఖ చసటట
ఇసటట ననస:16-15-224B
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అడవ
ఇసటట ననస:16-15-230
వయససస:58
లస: ససస స
547
SQX1882091
పపరర: అకకమక కరనవరపప

542
SQX1916204
పపరర: శరరద చసటట

95-155/688

95-155/798

95-155/10

భసధసవప: వనసకట కరరరసక
ఇసటట ననస:16-15-259,SRINIVASA NILAY
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : శశశలజ
ఇసటట ననస:16-15-259,SRINIVASANILAY
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:16-15-262
వయససస:34
లస: ససస స

565
SQX2401735
పపరర: మలర శశరర ననలవల

566
SQX2403483
పపరర: నగరజ మమచవరపప

567
SQX2403434
పపరర: లకడక మమచవరపప

95-155/799

భరస : చసదడశశఖర ననలవల
ఇసటట ననస:16-15-263
వయససస:63
లస: ససస స
568
SQX2532117
పపరర: బల వనసకట ననగ తలక
యరరకకలల
తసడడ:డ వనసకట శకధర యరరకకలల
ఇసటట ననస:16-15-263
వయససస:20
లస: పప

95-155/800

తసడడ:డ వరరశపయమ మమచవరపప
ఇసటట ననస:16-15-263
వయససస:34
లస: పప
95-155/1078

569
SQX2402543
పపరర: బగసర రరగ ససజన
తసడడ:డ శకగరరర ననథ
ఇసటట ననస:16-15-263,2/6
వయససస:19
లస: ససస స

95-155/801

భరస : నగరజ మమచవరపప
ఇసటట ననస:16-15-263
వయససస:27
లస: ససస స
95-154/1163

570
SQX1916170
పపరర: అభరరస ఆరరకట

95-155/11

తసడడ:డ ఏ జ లకడక కరసతన ఆరరకట
ఇసటట ననస:16-15-268
వయససస:33
లస: పప
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571
SQX1791003
పపరర: భబరర వ నవన కలమమర
నలర బబ యన
తసడడ:డ శకహరర రరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:16-15-270
వయససస:24
లస: పప
574
SQX2274926
పపరర: నరసససహ రరడడడ బతషల

95-155/12

95-155/802

95-154/973

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకననల
ఇసటట ననస:16-15-273/6
వయససస:21
లస: పప
580
SQX2561777
పపరర: ననగమక తతట

95-155/1092

95-154/1164

95-156/804

Deleted
95-155/689

తసడడ:డ ధరక రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-15-277
వయససస:21
లస: పప
592
SQX2194835
పపరర: లలహహత తతట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-281
వయససస:24
లస: ససస స
595
SQX2253839
పపరర: దసరర మక రగతష

భరస : గణణశశర రరవప ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-286/B
వయససస:65
లస: ససస స

578
SQX2256386
పపరర: నవన సరణణకకననన

579
SQX2255388
పపరర: జయ శక కలరక

95-155/804

581
SQX2072965
పపరర: ఆసజననయబలల మబతనఖల

584
SQX2076693
పపరర: చసదడ శరఖర మబతనఖల

587
SQX2439222
పపరర: శకకరసత బబదథననడడ

95-154/974

593
SQX2193746
పపరర: చరరత తతట

95-192/939

95-195/1180

95-155/805

95-154/975

585
SQX2526218
పపరర: అనసష బబదథననడడ

95-155/1072

588
SQX2094837
పపరర: మణణకరసత చసక

95-161/719

తసడడ:డ శవయఖ చసక
ఇసటట ననస:16-15-276
వయససస:18
లస: పప
95-80/895

591
SQX2437952
పపరర: బబ లమమక తతట

95-155/806

భరస : లలకననథస తతట
ఇసటట ననస:16-15-281
వయససస:74
లస: ససస స
95-155/808

594
SQX2249647
పపరర: మణణ కలమమర రగతష

95-157/1317

తసడడ:డ ననగ రరజ రగతష
ఇసటట ననస:16-15-283
వయససస:24
లస: పప

596
SQX1741818
పపరర: ఆరరఫర షపక

599
SQX2475929
పపరర: శరరష బబదథననడడ

582
SQX2073039
పపరర: దసరర భవన మబతనఖల

తసడడ:డ రతస యఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:16-15-274/a
వయససస:30
లస: ససస స

95-195/6

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:16-15-283
వయససస:21
లస: ససస స
95-155/809

95-155/803

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మబతనఖల
ఇసటట ననస:16-15-274
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-15-275
వయససస:22
లస: పప
590
SQX2435196
పపరర: భబరత తతట

95-154/44

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-15-273/12
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:16-15-281
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మణణ కలమమర రగతష
ఇసటట ననస:16-15-283
వయససస:21
లస: ససస స
598
SQX2412880
పపరర: ససబబమక ససరరబబ యన

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:16-15-273/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-281
వయససస:49
లస: ససస స
95-155/807

576
SQX1928324
పపరర: సరయ ససతతషస రరప పపరరగబ

తసడడ:డ లలట వనసకటరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:16-15-273/1,SUDDAPALLI DO
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయలల మబతనఖల
ఇసటట ననస:16-15-274
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:16-15-274/a
వయససస:30
లస: ససస స

589
SQX2032498
పపరర: హహమసత సరయ కకషష కలరక

95-155/14

తసడడ:డ షపసయఖ మబతనఖల
ఇసటట ననస:16-15-274
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:16-15-274
వయససస:23
లస: పప
586
SQX2464055
పపరర: అనసష బబదథననడడ

575
SQX1791292
పపరర: రరధకకషష మగరరస దనసరర

95-12/1341
573
SQX2455608
పపరర: మదనల లకడక సరసబడజఖస మదనల

భరస : మదనల వనసకటటశశర రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:16-15-273
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మటటమమలమ
ఇసటట ననస:16-15-273/7A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-273/B
వయససస:62
లస: ససస స
583
SQX2462471
పపరర: చసదడశశఖర మబతనఖల

95-155/13

భరస : మణణకసఠ అలవలపరటట
ఇసటట ననస:16-15-271
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ బతషల
ఇసటట ననస:16-15-273
వయససస:33
లస: పప
577
SQX2004836
పపరర: మహహశశర రరడడడ కకననల

572
SQX1916576
పపరర: వమల కలమమరర అలవలపరటట

597
SQX1734094
పపరర: తససర మమ పఠరన

95-195/7

భరస : అయగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-15-283
వయససస:30
లస: ససస స
95-155/810

భరస : శవయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:16-15-286/B 1ST LANE
వయససస:41
లస: ససస స

600
SQX2108645
పపరర: మసగమక బబ లమర

95-154/976

భసధసవప: కకటయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:63
లస: ససస స
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601
SQX2108652
పపరర: కకషష కలమమరర బబ లమర
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95-154/977

Deleted

భరస : గరపస బబ లమర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:35
లస: ససస స
604
SQX2260834
పపరర: గరపస బబ లర

95-154/1166

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:63
లస: ససస స

605
SQX2260826
పపరర: కకషష కలమమరర బబ లర

606
SQX2260750
పపరర: సరయ కలమమర బబ లర

95-154/1167

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:42
లస: పప
607
SQX2248482
పపరర: వనసకటటష బబ లర

95-154/978 603
602
SQX2018620
SQX2260776
పపరర: వనసకట హరరక కకమకనబబ యన
పపరర: మసగమక బబ లర

భరస : గరపస బబ లర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:35
లస: ససస స
95-154/1169

608
SQX2108611
పపరర: వనసకటటష బబ లమర

95-155/690

Deleted

తసడడ:డ గరపస బబ ళళ
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గరపస బబ లమర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:18
లస: పప

95-155/1087 611
610
SQX2538536
SQX2536068
పపరర: వనసకట హరరక కకమకనబబ యన
పపరర: హరర కకషష నలమమల

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:21
లస: ససస స

95-137/803

తసడడ:డ శవ శసకర పడసరద నలమమల
ఇసటట ననస:16-15-290
వయససస:35
లస: పప

95-154/1165

95-154/1168

తసడడ:డ గరపస బబ లర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:19
లస: పప
95-155/1082
609
SQX2532562
పపరర: వనసకట రరవప కకమకనబబ యన

తసడడ:డ సరసబయఖ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:46
లస: పప
612
SQX2410363
పపరర: రసగననయకలలల గబడడపరటట
తసడడ:డ ననమలలజయమ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:16-15-292
వయససస:29
లస: పప

95-155/812 614
95-155/813 615
613
SQX2399418
SQX2348043
SQX2412567
పపరర: నరసససహరరవప చసఠరలమచడరరశవ
పపరర: రరమ మహన రరవప కలసదడరర
పపరర: అనసరరధ గగరరబబ యన

తసడడ:డ రరగవయఖ చసఠరలమచడరరశవ
ఇసటట ననస:16-15-294
వయససస:40
లస: పప
616
SQX1853035
పపరర: ననగ లకడక గగరరబబ యయనన

తసడడ:డ పపదన వనసగయఖ కలసదడరర
ఇసటట ననస:16-15-296
వయససస:36
లస: పప
95-155/15

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరబబ యయనన
ఇసటట ననస:16-15-297/1
వయససస:22
లస: ససస స
619
SQX2294171
పపరర: ఏలయమస మహమకద

95-155/815

620
SQX2294122
పపరర: రశద షపక

623
SQX1802800
పపరర: లకడక పపరరషమ ఆరరధసఖల

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ పప కరల
ఇసటట ననస:16-15-301 1ST LINE KRISHNA
వయససస:38
లస: పప

భరస : రతన శశఖర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:16-15-302
వయససస:35
లస: ససస స

625
SQX2157428
పపరర: వజయలకడక మలర డడ

626
SQX2472876
పపరర: జరరనన పరవన షపక

95-155/819

భరస : రరమమసజననయ రరడడడ మలర డడ
ఇసటట ననస:16-15-302
వయససస:58
లస: ససస స
628
SQX1770999
పపరర: అసర స షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:16-15-1080
వయససస:49
లస: ససస స

95-155/814

95-155/816

629
SQX1770908
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:16-15-1080
వయససస:22
లస: పప

95-154/1171

621
SQX2269843
పపరర: సరయ కకషష అల

95-155/817

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప అల
ఇసటట ననస:16-15-301
వయససస:24
లస: పప
95-154/45

624
SQX2157436
పపరర: రరమమసజననయ రరడడడ మలర డడ

95-155/818

తసడడ:డ వర రరఘవ రరడడడ మలర డడ
ఇసటట ననస:16-15-302
వయససస:65
లస: పప
95-155/820

భరస : అబబనల షపక
ఇసటట ననస:16-15-306
వయససస:36
లస: ససస స
95-157/11

618
SQX2222586
పపరర: ఉదయ లకడక మరక
భరస : శకనవరస రరవప మరక
ఇసటట ననస:16-15-300
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సదధఖ షపక
ఇసటట ననస:16-15-300
వయససస:20
లస: ససస స
95-155/17

95-154/1170

భరస : శకనవరసరరవప గగరరబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-297/1
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: మసరసన తతట
ఇసటట ననస:16-15-297/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జకరరయమ మహమకద
ఇసటట ననస:16-15-300
వయససస:34
లస: పప
622
SQX1852565
పపరర: బడహకయఖ పప కరల

617
SQX2399053
పపరర: శకనవరసరరవప గగరరబబ యనన

95-155/811

95-154/1176
627
SQX2470839
పపరర: సరయ శరత కలమమర మటకకటట

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మటకకటట
ఇసటట ననస:16-15-720
వయససస:23
లస: పప
95-157/12

630
SQX2269272
పపరర: రరజ గడడ స

95-155/783

తసడడ:డ మలర యఖ గడడ స
ఇసటట ననస:16-15-1952/5
వయససస:48
లస: పప
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631
SQX2269348
పపరర: పదక గడడ స
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95-155/784

భరస : రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:16-15-1952/5
వయససస:43
లస: ససస స
634
SQX1775337
పపరర: కకకషషవనణణ గబసటటపలర

95-156/2

భరస : శకకరసత గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-16-11
వయససస:34
లస: ససస స
637
SQX1384023
పపరర: పరరశత డరర

95-157/1220

భరస : రసబబబబ డరర
ఇసటట ననస:16-16-23
వయససస:43
లస: ససస స
640
SQX2532356
పపరర: ఫపజరరజ పఠరన

95-154/46

95-156/1069

643
SQX1726223
పపరర: బబబ దసరర భవరన మసడడరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:16-16-41
వయససస:22
లస: ససస స
646
SQX2226454
పపరర: వనసకటటష నసనన

95-157/13
635
SQX1855287
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ రరవప
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:16-16-23
వయససస:37
లస: పప

636
SQX1383991
పపరర: రసబబబబ డరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప డరర
ఇసటట ననస:16-16-23
వయససస:48
లస: పప

638
SQX2109494
పపరర: ననగమహహష డరర

95-157/14
639
SQX1979822
పపరర: చనన వనసకటటశశరరవప వణబకకరర

95-157/1221

95-156/834

95-156/836

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరజ
ఇసటట ననస:16-16-47
వయససస:21
లస: ససస స
652
SQX2237832
పపరర: యయదసకకనడనర పప లగరన

95-156/840

95-156/831

644
SQX1775311
పపరర: దసరర భవరన కశశటట

642
SQX2240646
పపరర: ఉమదడవ తతనసగబసటర

95-156/832

భరస : ననగరరజ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:16-16-36
వయససస:29
లస: ససస స
95-156/4

647
SQX2226363
పపరర: వనసకటటష నసనన

95-156/835

645
SQX1988948
పపరర: శక రరస సరయ నసనన

95-156/725

95-156/843

95-156/5

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:16-16-47
వయససస:45
లస: పప

650
SQX2251635
పపరర: అలలకఖ బబ మకన

651
SQX2164986
పపరర: అఖల సరయ బబ మకన

95-156/838

653
SQX2237527
పపరర: ఉమదడవ పప లగరన

656
SQX2399012
పపరర: ధధరజ గరనసగబసటర

659
SQX1978709
పపరర: చవల రరజగశ చవల
తలర : మసగమక చవల
ఇసటట ననస:16-16-74/1 ali nagar
వయససస:22
లస: పప

95-156/839

తసడడ:డ జయ శసకర రరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:16-16-54
వయససస:21
లస: పప
95-156/841

654
SQX2236792
పపరర: భరత పప లగరన

95-156/842

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పప లగరన
ఇసటట ననస:16-16-60
వయససస:31
లస: పప
95-156/844

తసడడ:డ తరరమల రరవప గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:16-16-61
వయససస:25
లస: పప
95-158/2

648
SQX1775352
పపరర: భబసకర రరవప పరబబ లల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:16-16-46,3RD LANE CROSS
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడల పప లగరన
ఇసటట ననస:16-16-60
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భరత పప లగరన
ఇసటట ననస:16-16-60
వయససస:28
లస: ససస స
658
SQX1760255
పపరర: సరయ పవన కకరణ పపలపరటట

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ వణబకకరర
ఇసటట ననస:16-16-27
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జయ శసకర రరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:16-16-54
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పప లగరన
ఇసటట ననస:16-16-60
వయససస:56
లస: పప
655
SQX2160489
పపరర: రమదడవ పప లగరన

641
SQX2407815
పపరర: వనసగమక కరకరర

95-157/1219

భరస : వనసకట దసరర మణణ తనరననధ కశశటట
తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:16-16-42 SATYANARAYANA TE ఇసటట ననస:16-16-46
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:16-16-46
వయససస:18
లస: పప
649
SQX2162766
పపరర: ననగ వనసకట రరహహత కరజ

95-156/837

తలర :   
ఇసటట ననస:16-16-5
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:16-16-35
వయససస:57
లస: ససస స
95-156/3

633
SQX2287886
పపరర:  

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పపదన థశశటట
ఇసటట ననస:16-15-2015
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ డరర
ఇసటట ననస:16-16-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-32
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకట సతఖస పపలపరటట
ఇసటట ననస:16-16-67
వయససస:21
లస: పప

632
SQX1838697
పపరర: శశరసక పడసరద పపదన థశశటట

657
SQX2388064
పపరర: ధధరజ గరనసగబసటర

95-156/845

తసడడ:డ తరరమలరరవప గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:16-16-61,
వయససస:25
లస: పప
95-156/6

660
SQX2022333
పపరర: శకనవరస రరవప తతరటట

95-155/692

తసడడ:డ రరజ తతరటట
ఇసటట ననస:16-16-86
వయససస:41
లస: పప
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661
SQX2023166
పపరర: సరగర తతరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-156/726

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:16-16-86
వయససస:21
లస: పప
664
SQX2111391
పపరర: వనసకట కకటమక బబ డదపపడడ

95-157/1235

95-166/1042

95-155/693

95-156/847

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జపలర
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:18
లస: పప
679
SQX1917194
పపరర: అవగరన భబరర వ ససభబషసణణ

95-156/8

తసడడ:డ అబబనల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:16-16-102
వయససస:31
లస: పప
685
SQX2319234
పపరర: బబజద బ పఠరన

95-156/728

95-156/810

674
SQX2434736
పపరర: ఆసజననయబలల పపటట

95-156/848

677
SQX1956143
పపరర: అన సడరఖమక రరవరలమ

680
SQX2408771
పపరర: అబబనల కరరస షపక

683
SQX2339620
పపరర: ఖమదర బబష షపక

669
SQX1726181
పపరర: శకనస పపసచకల

672
SQX2160455
పపరర: శకమనననరరయణ పరలకరళళరర

675
SQX2347813
పపరర: వనజ లకడక జపలర

95-166/16

678
SQX2167757
పపరర: ససరగశ రరవపల

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:16-16-124
వయససస:21
లస: ససస స

95-156/846

95-156/849

95-166/1115

భసధసవప: అనసడరఖమక
ఇసటట ననస:16-16-99
వయససస:27
లస: పప
95-156/805

681
SQX2408698
పపరర: సబహ షపక

95-156/806

భరస : అబబనల కరరస షపక
ఇసటట ననస:16-16-102
వయససస:36
లస: ససస స
95-156/808

684
SQX2356475
పపరర: రచ లకడక దసరర రచ

95-156/809

తసడడ:డ రచ చసదడ శశఖర రచ
ఇసటట ననస:16-16-102
వయససస:18
లస: ససస స

95-166/1037 687
686
SQX2011682
SQX1917210
పపరర: సరయ వషష
పపరర: ససరగష నలస
ష పసడయ పససపపలలటట

689
SQX2374072
పపరర: రరజవరన షపక

95-156/7

భరస : సతఖననరరయణ జపలర
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసబబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-16-104
వయససస:21
లస: ససస స
95-156/10

95-161/725

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:16-16-102
వయససస:31
లస: పప

భరస : లమల అహమద పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-103
వయససస:71
లస: ససస స
688
SQX1775378
పపరర: గగస మహహనసదధనన ఖమన
పఠరన
తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-112
వయససస:21
లస: పప

671
SQX2040616
పపరర: గరపస పపట

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:16-16-102
వయససస:42
లస: పప
95-156/807

666
SQX2095958
పపరర: సడరఖ తడజ నలర మతష

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపసచకల
ఇసటట ననస:16-16-91
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప రరవరలమ
ఇసటట ననస:16-16-99
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ అవగరన ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:16-16-101/1
వయససస:20
లస: ససస స
682
SQX2339596
పపరర: ఖమదర బబష షపక

95-157/1236

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:43
లస: పప
95-156/850

95-156/727

భసధసవప: హరరత నలర మతష
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పపటట
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప జపలర
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:46
లస: పప
676
SQX2343614
పపరర: సరయ వనసకట జపలర

95-161/723

తసడడ:డ అజయ కలమమర నలర మతష
ఇసటట ననస:16-16-89/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:16-16-97
వయససస:43
లస: పప
673
SQX2343861
పపరర: సతఖననరరయణ జపలర

665
SQX2095818
పపరర: ననరరయణ బబ డదపపడడ

668
SQX2052397
పపరర: హరరత నలర మతష

663
SQX2018794
పపరర: హనసమసత రరవప కకపలలర

తసడడ:డ వ ఎల సతఖననరరయణ రరవప కకపలలర
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: హరరత నలర మతష
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:35
లస: పప
670
SQX2040657
పపరర: ఆసజగననయబలల పపటట

95-158/772

భరస : శకనవరస రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:16-16-86
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బబ డదపపడడ
ఇసటట ననస:16-16-89
వయససస:56
లస: ససస స
667
SQX2097095
పపరర: వనసకట రరయబడడ బబ డదపపడడ

662
SQX2021921
పపరర: పదక తతరటట

95-156/9

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలస
ఇసటట ననస:16-16-109/2
వయససస:23
లస: పప
95-156/814

690
SQX2483584
పపరర: శరరష బచసచ

95-157/1321

తసడడ:డ ససరరసదడ బచసచ
ఇసటట ననస:16-16-125
వయససస:25
లస: ససస స
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691
SQX2359578
పపరర: వనల గబడడవరడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-156/815

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:16-16-127
వయససస:24
లస: ససస స
694
SQX1775295
పపరర: నటరరజ కలమమర గకసథథ

95-156/11

తసడడ:డ గరవసద రరజ కసచరర
ఇసటట ననస:16-16-133
వయససస:22
లస: ససస స
95-156/13

తసడడ:డ ససబబరరయబ
డ గకసథథ
ఇసటట ననస:16-16-135
వయససస:34
లస: పప
697
SQX1775303
పపరర: బబబబ రరవప లసగరల

692
SQX1775360
పపరర: పపజత కసచరర

695
SQX2384030
పపరర: రరమననధ బబబబ పరరసకలశ

698
SQX2173045
పపరర: మహహశ బబబబ తతకల

95-156/816

95-156/16

భరస : తనజదధనన షపక
ఇసటట ననస:16-16-147
వయససస:49
లస: ససస స
703
SQX2519700
పపరర: షమమ షపక

95-156/817

95-156/1062

95-156/820

95-157/16

95-157/17

తసడడ:డ సససప నస కరసరల
ఇసటట ననస:16-16-175
వయససస:32
లస: పప
715
SQX0927327
పపరర: రమమదడవ చమకల

భరస : ఏడడకకసడలల కనననల
ఇసటట ననస:16-16-180/3
వయససస:37
లస: ససస స

95-156/1063

95-157/20

95-157/1217

95-156/18

713
AP151000534167
పపరర: ససబడహకణఖస కరరసరల

95-157/18

719
SQX1775279
పపరర: ఏడడకకసడలల కనననల
తసడడ:డ కకషష మగరరస కనననల
ఇసటట ననస:16-16-180/3
వయససస:43
లస: పప

95-161/720

705
SQX1856665
పపరర: ఆజజడ కరసరల

95-157/15

708
SQX2052207
పపరర: అబద

95-157/1218

711
SQX1968643
పపరర: పవన సరయ కలమమర మమననపలర

95-156/19

తసడడ:డ ననగ రవ కలమమర మమననపలర
ఇసటట ననస:16-16-175
వయససస:22
లస: పప
714
AP151000534165
పపరర: శరఖమసన కరరసరల

95-157/19

తసడడ:డ భగషణస
ఇసటట ననస:16-16-175B
వయససస:50
లస: పప
95-156/720

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:16-16-180
వయససస:28
లస: పప
95-156/20

702
SQX2094217
పపరర: గబలజజర బబగమ షపక

భరస : యయససడప
ఇసటట ననస:16-16-174
వయససస:30
లస: ససస స

710
SQX1968650
పపరర: నవన అచసత సరయ కలమమర
మమననపలర
తసడడ:డ ననగ రవ మమననపలర
ఇసటట ననస:16-16-175
వయససస:20
లస: పప

716
SQX2004653
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

95-156/818

తసడడ:డ ఇసరసక కరసరల
ఇసటట ననస:16-16-162/B
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమసన
ఇసటట ననస:16-16-175B
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస చమకల
ఇసటట ననస:16-16-177
వయససస:33
లస: ససస స
718
SQX1775287
పపరర: ససనత కనననల

707
SQX2052199
పపరర: కరజయ కరరసరల

699
SQX2238400
పపరర: లకడక తతకల

భరస : హహహదర వల షపక
ఇసటట ననస:16-16-150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కరరసరల
ఇసటట ననస:16-16-165
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: అయశర షపక
ఇసటట ననస:16-16-174/1
వయససస:20
లస: ససస స
712
SQX1855949
పపరర: పపతషరర కరరసరల

95-156/819

తసడడ:డ అబగభబకర షపక
ఇసటట ననస:16-16-155
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మబజబ బబష షరయయద
ఇసటట ననస:16-16-163
వయససస:38
లస: పప
709
SQX1917673
పపరర: అయశర షపక

704
SQX2519718
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-156/14

భరస : మహహశ బబబబ తతకల
ఇసటట ననస:16-16-145
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:16-16-147
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబగభబకర షపక
ఇసటట ననస:16-16-155
వయససస:43
లస: ససస స
706
SQX2236701
పపరర: ఫజల బబష షరయయద

701
SQX2265742
పపరర: షహహన షపక

696
SQX1726025
పపరర: బబబబ రరవప లసగరల
తసడడ:డ యలర యఖ లసగరల
ఇసటట ననస:16-16-144
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ యలయఖ లసగరల
తసడడ:డ మలలర శశరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:16-16-144 KVR PUBLIC SCHOO ఇసటట ననస:16-16-145
వయససస:63
లస: పప
వయససస:37
లస: పప
700
SQX1853258
పపరర: మబనరరననసర షపక

95-156/12

తసడడ:డ సరయ బబబబ వరదన
ఇసటట ననస:16-16-135
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ చనరరఖలల పరరసకలశ
ఇసటట ననస:16-16-137
వయససస:56
లస: పప
95-156/15

693
SQX1775345
పపరర: రరఘవ శవ కకషప ర వరదన

717
SQX2004679
పపరర: జహన హహసపన షపక

95-156/721

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:16-16-180
వయససస:25
లస: పప
95-156/21

720
SQX2362671
పపరర: గబణ ససగరసధధకర పపసట

95-156/799

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపసట
ఇసటట ననస:16/16/182
వయససస:19
లస: ససస స
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721
SQX2094605
పపరర: వనసకట శవ పడసరద పపసడదస

95-161/721

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపసడదస
ఇసటట ననస:16-16-182
వయససస:42
లస: పప
724
SQX2051712
పపరర: రరమ కకషష మరరయమల

95-156/722

95-156/821

95-157/1323

95-157/1326

95-157/1329

95-157/1330

తసడడ:డ కక్సషష కరకలనడరర
ఇసటట ననస:16-16-244
వయససస:24
లస: పప

734
SQX2469823
పపరర: ససభబన షపక

737
SQX2234979
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపల

740
SQX2073468
పపరర: వనసకట రతనస బబకక

95-157/21

743
SQX2329845
పపరర: సప హహయల అహకద షపక

95-156/825

746
SQX2052439
పపరర: సతశ శవ

95-157/1327

729
SQX2469567
పపరర: ససభబన షపక

95-157/1322

732
SQX2463701
పపరర: ససభబన షపక

95-157/1325

735
SQX2465748
పపరర: ససభబన షపక

95-157/1328

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప
95-156/823

738
SQX2080588
పపరర: రరకన ఫరరరన షపక

95-160/734

తసడడ:డ కమర బబష షపక
ఇసటట ననస:16-16-201
వయససస:20
లస: ససస స
95-154/984

741
SQX2313468
పపరర: హససన షపక

95-157/1331

భరస : ననగబర బబష షపక
ఇసటట ననస:16-16-226
వయససస:21
లస: ససస స
95-156/824

744
SQX1985381
పపరర: యగనసస మహమకద

95-157/1222

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:16-16-242
వయససస:49
లస: పప
95-157/1223

తసడడ:డ రరమయఖ శవ
ఇసటట ననస:16-16-249
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస చడబబడ లల
ఇసటట ననస:16-16-251
వయససస:52
లస: పప

95-161/722

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల జలమన షపక
ఇసటట ననస:16-16-237
వయససస:19
లస: పప

95-157/1333 749
748
SQX2418093
SQX2408987
పపరర: అబబనల మబషరరఫ మహమకద
పపరర: పపరషచసదడ రరవప చడబబడ లల

తసడడ:డ మడ.ఏ.తనకé ఫరదర
ఇసటట ననస:16-16-250
వయససస:18
లస: పప

95-157/1324

తసడడ:డ ఆదథశశషయఖ బబకక
ఇసటట ననస:16-16-222
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సపజధన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-230/1
వయససస:22
లస: పప
745
SQX2288108
పపరర: యలర యఖ కరకలనడరర

731
SQX2473874
పపరర: ససభబన షపక

726
SQX2037034
పపరర: జజఖతరకయ పపసడదస

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:16-16-189
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-210
వయససస:31
లస: పప
742
SQX1855485
పపరర: అకకస ఖమన పఠరన

95-156/822

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబహన షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:44
లస: ససస స
739
SQX0554022
పపరర: ఫపరగజదదధన షపక

728
SQX2465557
పపరర: షరజహన షపక

95-166/1039

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద పపసడదస
ఇసటట ననస:16-16-183
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప
736
SQX2469492
పపరర: షరజహన షపక

95-156/723

భరస : ససబహన షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప
733
SQX2466977
పపరర: ససభబన షపక

725
SQX2110229
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర ఆకలల

723
SQX2056539
పపరర: హహమసత కలమమర పపసడదస

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద పపసడదస
ఇసటట ననస:16-16-182
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-16-183
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-188
వయససస:54
లస: పప
730
SQX2469690
పపరర: ససభబన షపక

95-166/1038

తసడడ:డ చసదడశశఖర పపసట
ఇసటట ననస:16-16-182
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయయశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:16-16-183
వయససస:43
లస: పప
727
SQX2461952
పపరర: ససభబన షపక

722
SQX2056141
పపరర: గబణ ససగసడడకర పపసట

747
SQX2411544
పపరర: అబబనల తకలకఈ మహమకద

95-157/1332

తసడడ:డ అబబనల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:16-16-250
వయససస:49
లస: పప
95-157/1334

750
SQX2453017
పపరర: సతఖననరరయణ కరమశశటట

95-157/1335

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-16-253
వయససస:66
లస: పప
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751
SQX2458529
పపరర: సతఖననరరయణ కరమశశటట

95-157/1336

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-16-253
వయససస:66
లస: పప

754
SQX1770254
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప తతట

95-157/22

తసడడ:డ వనసగళ రరయబడడ తతట
ఇసటట ననస:16-16-255
వయససస:45
లస: ససస స
757
SQX2161065
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

95-157/1339

95-157/1342

95-157/24

95-156/827

95-157/1343

95-157/29

తసడడ:డ లమల అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:55
లస: పప

761
SQX2246353
పపరర: షకకల షపక

764
SQX1855550
పపరర: నజజక బబగస షపక

767
SQX2466316
పపరర: నజక మహమకద

770
SQX2474609
పపరర: నజక మహమకద

773
SQX1856400
పపరర: మబజబ షపక

95-157/1227

776
SQX2052132
పపరర: రరకరసనన షపక

95-156/826

779
SQX2248441
పపరర: కరరస బబగ
తసడడ:డ గఫర బబగ
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:46
లస: పప

95-157/1224

759
SQX2211522
పపరర: షపక షర వల షపక

95-157/1341

762
SQX2093151
పపరర: కరరమబలర షపక

95-157/1225

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:16-16-262
వయససస:48
లస: పప
95-157/25

765
SQX1855311
పపరర: ఉసక బబగమ షపక

95-157/26

తసడడ:డ అబబనల ఖసదసనస షపక
ఇసటట ననస:16-16-264
వయససస:24
లస: ససస స
95-156/828

768
SQX1917624
పపరర: షబర షపక

95-157/27

భసధసవప: జమల బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:16-16-265
వయససస:39
లస: పప
95-157/1344

771
SQX1755313
పపరర: సబన షపక

95-157/28

భరస : చనన ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:16-16-266
వయససస:31
లస: ససస స
95-157/30

774
SQX2052256
పపరర: మమలమల షపక

95-157/1226

తసడడ:డ అబబనల వహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:48
లస: పప
95-157/1228

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:28
లస: ససస స
95-157/1345

756
SQX2105187
పపరర: కకరణ మమయ తషసగ

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:16-16-258 , 3 LINE
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:16-16-266
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:42
లస: ససస స
778
SQX2314888
పపరర: ఖససస పఠరన

95-157/1340

భరస : వజగరరదధనన మహమకద
ఇసటట ననస:16-16-265
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:16-16-266
వయససస:52
లస: ససస స
775
SQX2052058
పపరర: జరరన షపక

758
SQX2124840
పపరర: అమన అహమద షపక

95-157/1338

భరస : వసశ కకషష తషసగ
ఇసటట ననస:16-16-255
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజగరరదధనన మహమకద
ఇసటట ననస:16-16-265
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరనర సయఖద
ఇసటట ననస:16-16-265
వయససస:29
లస: పప
772
SQX1856459
పపరర: సలమక షపక

95-157/23

తసడడ:డ అబబనల ఖసదసనస షపక
ఇసటట ననస:16-16-264
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:16-16-265
వయససస:34
లస: ససస స
769
SQX2332252
పపరర: రరహమన సయఖద

755
SQX1745843
పపరర: భగవత పడసరద కకతస మమసస

753
SQX2456796
పపరర: సతఖననరరయణ కరమశశటట

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-16-253
వయససస:66
లస: పప

భరస : అషడఫ షపక
ఇసటట ననస:16-16-262
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల ఖసదసనస షపక
ఇసటట ననస:16-16-264
వయససస:21
లస: ససస స
766
SQX2306629
పపరర: జమల బబగస షపక

తసడడ:డ శసకర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-16-253
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:16-16-258
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస చదలర కరర
ఇసటట ననస:16-16-260
వయససస:35
లస: ససస స
763
SQX1855527
పపరర: రఫసకలననసర షపక

95-157/1337

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:16-16-255
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షపకషర వల
ఇసటట ననస:16-16-258
వయససస:22
లస: పప
760
SQX2262731
పపరర: ససగబణ చదలర కరర

752
SQX2455921
పపరర: సతఖననరరయణ కరమశశటట

777
SQX2052264
పపరర: జమర బబష షపక

95-157/1229

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:23
లస: పప
95-157/1346

780
SQX2248458
పపరర: అఫసర బబగబమ

95-157/1347

భరస : కరరస బబగ
ఇసటట ననస:16-16-268
వయససస:40
లస: ససస స
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95-157/1230

782
SQX2025260
పపరర: లకడక మబకరకర

95-158/771

783
SQX1969369
పపరర: రగషక షపక

95-157/31

తసడడ:డ గగవసదస మబకరకర
ఇసటట ననస:16-16-269
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమరరవప మబకరకర
ఇసటట ననస:16-16-269
వయససస:44
లస: ససస స

95-156/829
784
SQX2404119
పపరర: వనసకట సరయ దసరరర పడజనఖ
గబడడవరడ
తసడడ:డ వనసకట రవసదడ కలమమర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:16-16-271
వయససస:20
లస: ససస స

785
SQX2393890
పపరర: అరరణ గబడడవరడ

భరస : వనసకట రవసదడ కలమమర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:16-16-271
వయససస:43
లస: ససస స

787
SQX1855626
పపరర: సరసబశవ రరవప ససతనరర

95-157/1349 789
788
SQX2437358
SQX2437432
పపరర: లకడక కకషష పసడయమసక పపసడనఖల
పపరర: షరలన పడతతఖష పపసడనఖల

95-157/32

తసడడ:డ వరరచనరర ససతనరర
ఇసటట ననస:16-16-276
వయససస:38
లస: పప
790
SQX1917798
పపరర: కలమఖణణ దడవకక

95-157/33

95-157/1231

95-157/37

95-157/40

95-157/35
792
SQX1799972
పపరర: ఎస ఎన వనసకట సరయ అఖల
సరథస
తసడడ:డ రఘబ రరస బబబబ సరథస
ఇసటట ననస:16-16-281
వయససస:23
లస: పప

95-156/22

795
SQX1917269
పపరర: అమనన షపక

800
SQX1951656
పపరర: శకనవరస రరవప రరచ

95-157/1352

805
SQX2178440
పపరర: భబగఖ లకడక బబలమజ

95-157/1353

803
SQX2047173
పపరర: షసషషదధనన షపక

95-157/38

భరస : బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:16-16-290
వయససస:54
లస: ససస స

95-157/41

95-157/1232

809
SQX2356236
పపరర: నజన షపక
భరస : అఖలలదధనన షపక
ఇసటట ననస:16-16-301 , 2nd floor
వయససస:29
లస: ససస స

95-157/39

95-157/1351
801
SQX2390227
పపరర: తటసశశటట వనసకట శవ కకరణ
కలమమర తటసశశటట
తసడడ:డ తటసశశటట రమమరరవప రమమరరవప
ఇసటట ననస:16-16-288
వయససస:19
లస: పప

804
SQX2239317
పపరర: గమన బబయ బబలమజ

95-154/1182

తసడడ:డ బబలమజ సససగ కగసరర
ఇసటట ననస:16-16-290
వయససస:25
లస: ససస స
95-157/1354

తసడడ:డ బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:16-16-290
వయససస:32
లస: పప
95-157/1234

798
SQX1917293
పపరర: ఇరరరన షపక
తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:16-16-287
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జయమ
ర ఉదదధన షపక
ఇసటట ననస:16-16-289
వయససస:19
లస: పప
806
SQX2178069
పపరర: హరరననథ సససగ బబలమజ

95-157/36

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:16-16-283
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరచ
ఇసటట ననస:16-16-288
వయససస:22
లస: పప

802
SQX2406320
పపరర: వనసకట శవ కకరణ కలమమర
తటసశశటట
తసడడ:డ రరమ రరవప తటసశశటట
ఇసటట ననస:16-16-288
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నగగశశరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:16-16-301
వయససస:18
లస: పప

797
SQX1811363
పపరర: కలరరరద షపక

95-157/1350

95-157/34

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:16-16-284
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర మదసగబల
ఇసటట ననస:16-16-288
వయససస:21
లస: పప

808
SQX2093250
పపరర: దసరర రరవప అననవరపప

794
SQX1880855
పపరర: తరరపతమక కకతస

95-155/1059

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:16-16-276
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప కకతస
ఇసటట ననస:16-16-283
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడస పససమరరస
ఇసటట ననస:16-16-283
వయససస:50
లస: పప
799
SQX1951680
పపరర: సతష మదసగబల

791
SQX1755172
పపరర: ననగ మలలర శశరర నడతలపరటట

786
SQX2506459
పపరర: నససన
డ షపక
తసడడ:డ నహహదన షపక
ఇసటట ననస:16-16-274
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గణణశ నడతలపరటట
ఇసటట ననస:16-16-279
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబ రరస బబబబ సరధస
ఇసటట ననస:16-16-281
వయససస:21
లస: ససస స
796
SQX1880863
పపరర: అపరపరరవప పససమరరస

95-157/1348

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:16-16-276
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట మణణకరసత దడవకక
ఇసటట ననస:16-16-277
వయససస:26
లస: ససస స
793
SQX2033967
పపరర: పడవలర క సరధస

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:16-16-270
వయససస:25
లస: ససస స

807
SQX2093235
పపరర: వనసకట దసరర రరవప రరచరర

95-157/1233

తసడడ:డ కకటటశశర ఆరర రరచరర
ఇసటట ననస:16-16-301
వయససస:34
లస: పప
95-157/1355

810
SQX2056067
పపరర: అబబనల రహమన షపక

95-166/1040

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:16-16-302
వయససస:36
లస: పప
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95-157/1356 812
811
SQX2332260
SQX2056471
పపరర: మయన తమన మహమకద
పపరర: వనసకట రమణ పప తరర సక

తసడడ:డ అవనజ అననసరర
ఇసటట ననస:16-16-311
వయససస:22
లస: ససస స
814
SQX1856491
పపరర: లకడక రరసర

భరస : ననగగశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:16-16-313
వయససస:51
లస: ససస స
95-157/43

భరస : కకషష రరసర
ఇసటట ననస:16-16-315
వయససస:39
లస: ససస స
817
SQX1812049
పపరర: సలస షపక

95-157/46

95-157/44

818
SQX2456747
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

95-157/1359

821
SQX2457802
పపరర: లకడక తతట

95-157/1357

భసధసవప: ఠనసససడ గబణషస
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:42
లస: ససస స

824
SQX2476513
పపరర: రమదడవ అమర

816
SQX1812106
పపరర: మబనన షపక

95-157/45

819
SQX2456846
పపరర: లకడక తతట

95-157/1358

భరస : వనసకటటశశరరర ససకల
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:66
లస: ససస స
95-157/1360

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:66
లస: ససస స
95-157/1362

95-157/42

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:16-16-322
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: లకడక తతట
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:66
లస: ససస స
823
SQX2480374
పపరర: ననగమణణ గబణషస

815
SQX1856277
పపరర: కకషష రరసర

813
SQX1855782
పపరర: తరరమల రరసర

తసడడ:డ కకషష రరసర
ఇసటట ననస:16-16-315
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరసర
ఇసటట ననస:16-16-315
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లమల మహమకద షపక
ఇసటట ననస:16-16-322
వయససస:49
లస: పప
820
SQX2454031
పపరర: లకడక తతట

95-166/1041

822
SQX2456416
పపరర: లకడక తతట

95-157/1361

భరస : వనసకటటశశరరర ససకల
ఇసటట ననస:16-16-326
వయససస:66
లస: ససస స
95-157/1363

భరస : ససబబరరవప అమర
ఇసటట ననస:16-16-328
వయససస:45
లస: ససస స

825
SQX2476315
పపరర: వనసకట సరయ లకడక హనషర
అమర
తసడడ:డ ససబబ రరవప అమర
ఇసటట ననస:16-16-328
వయససస:20
లస: ససస స

95-157/1365 827
95-157/1366 828
826
SQX2482511
SQX2477388
SQX2524197
పపరర: వనసకట సరయ శవ హరరశ అమర
పపరర: వనసకట సరయ శవ హరరశ అమర
పపరర: మహలకడక పససపపలలటట

తసడడ:డ ససబబ రరవప అమర
ఇసటట ననస:16-16-328
వయససస:18
లస: పప
829
SQX2239861
పపరర: వనసకట లకడక శకవఖ దడవథధ

తసడడ:డ ససబబ రరవప అమర
ఇసటట ననస:16-16-328
వయససస:18
లస: పప
95-156/830

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దడవథధ
ఇసటట ననస:16-16-335
వయససస:20
లస: ససస స
832
SQX1811553
పపరర: వరగససలసగస గబపరస చనరరగబసడర

95-157/48

830
SQX2118396
పపరర: పవన బల గగరర కలమమరర
జజననలగడడ
భరస : శకనవరసరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:16-16-335
వయససస:33
లస: ససస స
833
SQX1968296
పపరర: వజయ లకడక మమరరశశటట

తసడడ:డ లకడకననరరయణ లలట చనరరగబసడర
ఇసటట ననస:16-16-340
వయససస:64
లస: పప

భరస : శశష రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:16-16-346
వయససస:39
లస: ససస స

835
SQX1811405
పపరర: ననగమణణ కకమగకరర

836
SQX1811496
పపరర: ననగగసదడమక కకమగకరర

95-157/50

భరస : ససధనకర కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-16-351
వయససస:22
లస: ససస స
838
SQX2449205
పపరర: మమరర బబఆలమహ వకకలగడడ
తసడడ:డ సతఖ రరజ
ఇసటట ననస:16-16-351 1ST LINE
వయససస:25
లస: ససస స

839
SQX2518637
పపరర: లకడక పపలపరటట
భరస : పపలపరటట కకట సతఖస
ఇసటట ననస:16-16-364
వయససస:42
లస: ససస స

95-156/1065

తసడడ:డ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-16-329
వయససస:19
లస: ససస స
95-157/1367

831
SQX1811595
పపరర: వనసకట రరమకకషష చనరరగబసడర

95-157/47

తసడడ:డ వరగసలసగస గబపరస చనరరగబసడర
ఇసటట ననస:16-16-340
వయససస:40
లస: పప
95-157/49

834
SQX2419885
పపరర: వరరసజననయబలల పపదన థననడడ

95-157/1368

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపదన థననడడ
ఇసటట ననస:16-16-346
వయససస:32
లస: పప
95-157/51

భరస : పరపరరరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-16-351
వయససస:69
లస: ససస స
95-157/1369

95-157/1364

837
SQX1811462
పపరర: ససధనకర కకమగకరర

95-157/52

తసడడ:డ జగనననథస కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-16-351
వయససస:33
లస: పప
95-159/862

840
SQX2166833
పపరర: రరషక షపక

95-156/811

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:16-16-1102
వయససస:18
లస: ససస స
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841
SQX1770841
పపరర: జయ లకడక పయవపల

95-157/53

భరస : రరమ కకషష పయవపలల
ఇసటట ననస:16-16-1104
వయససస:42
లస: ససస స
844
SQX2162311
పపరర: కనకమమణణకఖమక ససకర

95-156/813

95-157/1320

95-196/2

తసడడ:డ సయఖద మహహదన ధన
ఇసటట ననస:16-16-2030 ALI NAGAR
వయససస:34
లస: పప
853
SQX1153733
పపరర: అజయ కలమమరర దమమకలపరటట

95-158/5

95-158/8

95-158/11

95-158/3

854
AP151000543004
పపరర: వనసకరయమక మలమరదథ

857
AP151000540004
పపరర: వనసకటటశశరరర మమలమరదథ

860
AP151000543020
పపరర: కకటటశశరర నడడమబకకల

95-158/14

863
MLJ2662617
పపరర: మమధవరరవప కకసడడపరటట

95-158/6

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససమరరస
ఇసటట ననస:16-17-21
వయససస:40
లస: పప

866
SQX1800028
పపరర: వనసకటటశశరరర పససమరరస

95-158/9

869
MLJ1051283
పపరర: రరధ కకకషషయఖ డదసకరన
తసడడ:డ ససబబయఖ డదసకరన
ఇసటట ననస:16-17-28
వయససస:76
లస: పప

95-157/56

852
AP151000540564
పపరర: రరమకకషష కకటబ

95-158/4

855
SQX1153725
పపరర: వనసకట నగగశ కకననరటట

95-158/7

858
MLJ3736014
పపరర: ససమన కలమమర కకతనస

95-158/10

తసడడ:డ రమమష బబబబ కకతనస
ఇసటట ననస:16-17-6
వయససస:35
లస: పప
95-158/12

861
AP151000543015
పపరర: వరలకడక గబసటటపలర

95-158/13

భరస : ససతనరరమమసజననయబలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-17-8
వయససస:45
లస: ససస స
95-158/15

864
SQX1800044
పపరర: శకలకడక పససమరరస

95-158/16

భరస : వనసకట శవ ననగ పడసరద పససమరరస
ఇసటట ననస:16-17-21
వయససస:36
లస: ససస స
95-158/18

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:16-17-21
వయససస:64
లస: పప
95-158/20

849
SQX1855923
పపరర: సరరమక కసభసపరటట

తసడడ:డ వనసకరటరతనస కకననరటట
ఇసటట ననస:16-17-3
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భబజరవమగరరస కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:16-17-14
వయససస:57
లస: పప
95-158/17

95-157/1319

తసడడ:డ రసగరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:16-17-2/2
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబబబబ నడడమబకకల
ఇసటట ననస:16-17-8
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప కకసడడపరటట
ఇసటట ననస:16-17-14
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకపపప
ఇసటట ననస:16-17-27
వయససస:77
లస: ససస స

851
SQX1760206
పపరర: శవపర వత కకపరడజ

846
SQX2166049
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పటబన

భరస : జగమస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:16-16-1119
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమలమరదథ
ఇసటట ననస:16-17-3
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మమక
ఇసటట ననస:16-17-7
వయససస:22
లస: పప

868
AP151000543045
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస కకపపప

95-157/55

భరస : వనసకటటశశరరర మలమరదథ
ఇసటట ననస:16-17-3
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమలమరదథ
ఇసటట ననస:16-17-3
వయససస:52
లస: పప

865
SQX1800051
పపరర: వ శవ ననగ పడసరద పస

848
SQX1755685
పపరర: మసరసన షపక

95-156/812

తసడడ:డ ఆరరఫపలమర పటబన
ఇసటట ననస:16-16-1112
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరసబబబబ కకపరడజ
ఇసటట ననస:16-17-2
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ పడసరద దమమకలపరటట
ఇసటట ననస:16-17-2/3
వయససస:50
లస: ససస స

862
MLJ2662559
పపరర: దసరరరపడసరద కకసడడపరటట

95-157/1318

తసడడ:డ షపరరల షపక
ఇసటట ననస:16-16-1118
వయససస:46
లస: పప

850
SQX1784297
పపరర: సయఖద నడరర

859
SQX1760131
పపరర: ననగ కళళఖణ మమక

845
SQX2165843
పపరర: ససరకయమఖ బబగబమ పటబన

843
SQX2226157
పపరర: పపలర రరవప శసక

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-16-1109
వయససస:70
లస: పప

భరస : అబబనలమర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:16-16-1112
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇసతయమజ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:16-16-1112
వయససస:30
లస: ససస స

856
SQX0601526
పపరర: శకనవరస రరవప మలమరదథ

95-157/54

తసడడ:డ వరరసజననయబలల పపజయవపల
ఇసటట ననస:16-16-1104
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:16-16-1109
వయససస:64
లస: ససస స
847
SQX2165835
పపరర: హజ మబనసర పటబన

842
SQX1755669
పపరర: రరమకకషష పపజయవపల

867
SQX1807395
పపరర: వనసకట రరవప పసననఎసశశటట

95-158/19

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసననఎసశశటట
ఇసటట ననస:16-17-22
వయససస:33
లస: పప
95-158/21

870
MLJ2668820
పపరర: వనసకటలకకమక గకసధథ

95-158/22

భరస : వనసకటటశశరరరవప గకసధథ
ఇసటట ననస:16-17-36
వయససస:70
లస: ససస స
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871
SQX1857119
పపరర: యగరనసద ససడడప కకసజగటట

95-158/23

తసడడ:డ వనసకట నగగష కకసజగటట
ఇసటట ననస:16-17-36/A
వయససస:22
లస: పప
874
SQX2303071
పపరర: ససత మహలకడక అపసపశశటట

872
SQX1790971
పపరర: సరయ కరరరసక వనలరసపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప వనలరసపలర
ఇసటట ననస:16-17-42
వయససస:30
లస: పప
95-158/821

875
SQX0381665
పపరర: పరవన మధథర

భరస : హరరశ అపసపశశటట
ఇసటట ననస:16-17-45(O) 16-17-62(N)
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవ మధథర
ఇసటట ననస:16-17-50
వయససస:32
లస: ససస స

877
SQX1821420
పపరర: ననగలకడక అడడ గళర

878
SQX2326551
పపరర: కక్సషష పడణయ గబసడదపపడడ

95-158/28

తసడడ:డ రరమకకషష అడడ గళర
ఇసటట ననస:16-17-64
వయససస:21
లస: ససస స
880
SQX2129724
పపరర: శకవలర మమళవక వరఖకరణస

95-158/824

881
SQX2481174
పపరర: రరధకకషషమగరరస మడడడ

884
SQX2351336
పపరర: కరశరతనస కగతరరడడడ

తసడడ:డ గరపరల కకషష మగరరస పటబటసరశమ
ఇసటట ననస:16-17-96
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కశరరడడడ కగతరరడడడ
ఇసటట ననస:16-17-100
వయససస:61
లస: ససస స

886
SQX2110682
పపరర: నడరజహన మహమకద

887
SQX2111623
పపరర: ఆఫసడద మహమకద

95-158/774

తసడడ:డ అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:16-17-103
వయససస:37
లస: ససస స
889
SQX2085124
పపరర: రరశ రరవప ఆకలల

95-158/26

95-158/822

తసడడ:డ శభబష చసదడ బబ స ఆకలల
ఇసటట ననస:16-17-104
వయససస:43
లస: పప

890
SQX2079713
పపరర: హరర పసడయ తతట

95-158/825

95-158/30

893
SQX2010155
పపరర: బబ లశశటట వనసకట ననగ ససదధప

95-158/27

879
SQX2129674
పపరర: ససధకర వరఖకరణస

95-158/823

882
SQX1979277
పపరర: రమఖశక పటట సరశమ

95-158/29

తసడడ:డ గరపరల కకషష మగరరస పటట సరశమ
ఇసటట ననస:16-17-96
వయససస:23
లస: ససస స
95-158/812

885
SQX2110567
పపరర: అకబర మహమకద

95-158/773

తసడడ:డ అబబనల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:16-17-103
వయససస:46
లస: పప
95-158/775

888
SQX1933548
పపరర: వనసకట ననరరయణ పపవరశడ

95-10/48

భసధసవప: శక రరమబలల పపవరశడ
ఇసటట ననస:16/17/104
వయససస:47
లస: పప
95-158/776

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:16-17-104
వయససస:20
లస: ససస స

892
SQX1983741
పపరర: బబ లర శశటట వనసకట ననగ ససదధప

876
MLJ3736493
పపరర: అనల కలమమర మదథర

తసడడ:డ ససబడహకణఖస వరఖకరణస
ఇసటట ననస:16-17-71/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:16-17-103
వయససస:18
లస: పప
95-144/525

95-158/25

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మధథర
ఇసటట ననస:16-17-50
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:16-17-74
వయససస:35
లస: పప
95-158/826

873
MLJ3736428
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప జవరశజ

తసడడ:డ కరశయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:16-17-42
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ శరససస స గబసడదపపడడ
ఇసటట ననస:16-17-70/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర వరఖకరణస
ఇసటట ననస:16-17-71/A
వయససస:19
లస: ససస స
883
SQX2354439
పపరర: రమఖశక పటబటసరశమ

95-158/24

891
SQX2283034
పపరర: తతట హరరపసడయ తతట

95-158/813

తసడడ:డ తతట వనసకట ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:16-17-104
వయససస:20
లస: ససస స
95-158/777

95-158/778
894
SQX2052959
పపరర: బబ లశశటట వనసకట ననగ కకషష శరకవణణ

తసడడ:డ బబ లశశటట కకషష రరమ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:16-17-111
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబ లశశటట కకషష రరమ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:16-17-111
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబ లశశటట కకషష రరమ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:16-17-111
వయససస:19
లస: ససస స

895
SQX2205060
పపరర: కరరణ శక బబ లశశటట

896
SQX2259547
పపరర: శవ వరససత తనటట

897
SQX1807296
పపరర: శవ లకడక జసగరల

95-158/814

భరస : కకషష రరమ హరర పడసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-17-111
వయససస:51
లస: ససస స
898
SQX1857028
పపరర: ససభబషసణణ అదనసకక
భరస : లకడక ననరరయణ అదనసకక
ఇసటట ననస:16-17-126
వయససస:46
లస: ససస స

95-158/815

భరస : అనల కలమమర తనటట
ఇసటట ననస:16-17-122
వయససస:24
లస: ససస స
95-158/32

899
SQX2030336
పపరర: అలలకఖ బసరబథధన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసరబథధన
ఇసటట ననస:16-17-130
వయససస:21
లస: ససస స

95-158/31

భరస : శకనవరస కలరరక
ఇసటట ననస:16-17-123
వయససస:31
లస: ససస స
95-158/779

900
SQX1961085
పపరర: వనసకటటష

95-158/33

తలర : వనసకయమక
ఇసటట ననస:16-17-132
వయససస:27
లస: పప
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901
SQX2053163
పపరర: ననగ కకటటశశర రరవప కలరక

95-158/780

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-17-132
వయససస:20
లస: పప
904
SQX1987270
పపరర: శవ వనసకట నగగశశరరరవప
బబదథననడడ
తసడడ:డ దసరర రరవప బబదథననడడ
ఇసటట ననస:16-17-133
వయససస:22
లస: పప

95-158/781

95-158/37

95-158/817

908
SQX2262004
పపరర: సరయ సరఠరశక వడనడణస

911
SQX1917921
పపరర: జజఖత కరవటట

95-158/818

914
SQX1762491
పపరర: రమమదడవ గబసటటపలర

తసడడ:డ ససబబరరవప మధనడడగగ
ఇసటట ననస:16-17-182
వయససస:18
లస: పప

917
SQX2052991
పపరర: కకటటశశరమక మగల

95-155/823

920
SQX2024792
పపరర: వషష
ష పసడయ రతననకరస

95-158/39

912
SQX2039154
పపరర: ననగగశశరరరవప కకచనపపడడ

95-158/40

915
SQX1979319
పపరర: సరయ సచచదననసద గబసటటపలర

తసడడ:డ రరసకలమమర కకటట
ఇసటట ననస:16-18-05
వయససస:22
లస: పప

928
SQX2030146
పపరర: దసరర శక శరకవఖ శఖమకకలర

929
SQX2334803
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకమబక్రరర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-18-10
వయససస:62
లస: పప

95-158/41

తసడడ:డ సతశ కలమమర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-17-180
వయససస:20
లస: పప
95-158/783

918
SQX2367845
పపరర: పడవలర క నమకగడడ

95-158/819

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప నమకగడడ
ఇసటట ననస:16-17-190
వయససస:22
లస: ససస స
95-158/784

921
SQX2440881
పపరర: ఆదథలకడక రతననకరస

95-158/820

924
SQX2118057
పపరర: సససదర రరజ పలన

తసడడ:డ భసవరరజ కరజజ
ఇసటట ననస:16-18-4 OLD GUNTUR
వయససస:61
లస: పప

95-158/782

తలర : శవమక కకచనపపడడ
ఇసటట ననస:16-17-169
వయససస:36
లస: పప

923
SQX2117984
పపరర: రరధ పలన

926
SQX2460517
పపరర: రరజగశ కకటట

95-158/787

95-158/38

భరస : రసగరచనరరఖలల రతననకరస
ఇసటట ననస:16-17-227
వయససస:51
లస: ససస స

925
SQX1881135
పపరర: హనసమసత రరవప కరజజ

95-158/36

909
SQX1978253
పపరర: రవతడజ వసకరయల

భరస : వజయ కకషషమ చనరరఖలల రతననకరస
ఇసటట ననస:16-17-227
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సససదర రరజ
ఇసటట ననస:16-18-2, 2ND FLOOR
వయససస:52
లస: ససస స

95-159/2

906
SQX1857051
పపరర: పపరష చసడడ రరవప పరలకరళళరర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:16-17-153
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మగల
ఇసటట ననస:16-17-185
వయససస:50
లస: ససస స

95-154/1183
922
SQX2403426
పపరర: ననగ మణణకరసత అజయ కలమమర
రరడడడ మలర డడ
తసడడ:డ వరవనసకట రరమరరడడడ మలర డడ
ఇసటట ననస:16-17-273
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మనన శఖమకకలర
ఇసటట ననస:16-18-8
వయససస:18
లస: ససస స

95-158/816

భరస : రవశసకర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-17-177
వయససస:28
లస: ససస స
95-155/694

95-158/34

తసడడ:డ వననకటటశశరర
ర పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-17-135
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:16-17-166
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప కకచనపపడడ
ఇసటట ననస:16-17-169
వయససస:54
లస: ససస స

919
SQX2311165
పపరర: వజయ కకషషమ చనరరఖలల
రతననకరస
తసడడ:డ రసగరచనరరఖలల రతననకరస
ఇసటట ననస:16-17-227
వయససస:28
లస: పప

95-158/35

తసడడ:డ ససబబ రరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:16-17-138
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబరరరరశశటట
ఇసటట ననస:16-17-153
వయససస:45
లస: పప

916
SQX2050375
పపరర: మహహశ మధనడడగగ

905
SQX1857036
పపరర: శక దడవ పరలకరళళరర

903
SQX1800069
పపరర: యమకలబ బ షపక

భరస : షపక రగహమమన షపక
ఇసటట ననస:16 -17 - 133
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపరష చసడడ రరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-17-135
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:16-17-137/B
వయససస:28
లస: ససస స

913
SQX2136554
పపరర: శవమక కకచనపపడడ

95-165/767

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:16-17-132
వయససస:19
లస: పప

907
SQX1812189
పపరర: ససషక యలవరరర

910
SQX2458404
పపరర: ససబడహకణఖస మబరరరరశశటట

902
SQX2055887
పపరర: వసశ కకషష కలరక

95-159/687

95-195/1324

తసడడ:డ పళనవనల
ఇసటట ననస:16-18-2, 2ND FLOOR
వయససస:56
లస: పప
95-159/682

927
SQX2402980
పపరర: రజన పసటటల

95-159/693

భరస : హరర కకషష పసటటల
ఇసటట ననస:16-18-5/a
వయససస:28
లస: ససస స
95-159/683

930
SQX2338382
పపరర: కకమల కలమమరర కకమబక్రరర

95-159/684

భరస : రరమ చసదడ రరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-18-10
వయససస:52
లస: ససస స
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931
SQX2053064
పపరర: హరర సరయ సతఖ ఫణణ పడసరద
పప లశశటట
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:16-18-14
వయససస:21
లస: పప

95-158/785

934
SQX2468320
పపరర: శకకరసత మదసనలకరర

95-159/686

937
SQX1973486
పపరర: లకడక అలలఖఖ కకలర పర

95-159/4

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:16-18-25
వయససస:22
లస: ససస స
95-159/860

తసడడ:డ శకకరసత మదసనలకరర
ఇసటట ననస:16-18-30
వయససస:18
లస: పప
946
SQX2540177
పపరర: వనసకట ససలలచన గజవలర
భరస : ససబబరరవప గజవలర
ఇసటట ననస:16-18-31
వయససస:53
లస: ససస స

938
SQX1972876
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవపరర

95-159/5

939
SQX2052975
పపరర: మమనస గబసటటపలర

941
SQX2532257
పపరర: రరకగశ కలమమర గరదసశశటట

95-159/7

భరస : రరసబబబబ నగరస
ఇసటట ననస:16-18-34
వయససస:52
లస: ససస స

950
SQX2532380
పపరర: అనసష దధపసక పసటటల

95-159/8

తసడడ:డ రతస యఖ బగరగడడ
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:38
లస: పప

953
SQX1978568
పపరర: రతనకలమరర బగరగడడ

95-159/6

956
SQX2511657
పపరర: భబటట ససనల

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లలట భగరశన దనస భబటట
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:38
లస: పప

958
SQX2240349
పపరర: ఛనయ ననగ ససమసత పరదరరస

959
SQX2209922
పపరర: నవన వనసపటట

95-159/681

తసడడ:డ రవ శసకర వనసపటట
ఇసటట ననస:16-18-91
వయససస:21
లస: పప

95-161/1020

945
SQX2540086
పపరర: చన ససబబరరవప గజవలర

95-159/881

తసడడ:డ లకకయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:16-18-31
వయససస:58
లస: పప
95-159/690

948
SQX2411866
పపరర: శవసరమమమ జఖస తడడకమళర

95-159/691

భరస : పపనననరరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-18-31/2
వయససస:66
లస: ససస స
95-60/1285

951
SQX0814525
పపరర: ధనలకడక కకతస మమసస

95-158/171

భరస : దసరర పడసరద KOTHAMAAS
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:35
లస: ససస స
95-159/9

భరస : రతస యఖ బగరగడడ
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:62
లస: ససస స
95-159/657

942
SQX2529063
పపరర: సరయ పడథసఖష గరదసశశటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:16-18-28
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర పసటటల
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:29
లస: ససస స

952
SQX1978550
పపరర: సతశ బగరగడడ

తసడడ:డ శవనననరరయణ మగరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:16 18 76
వయససస:26
లస: పప

95-159/871

944
SQX1857796
పపరర: వనసకట సడరరఖ తడజ ఏలలశశరపప

947
SQX2412336
పపరర: పపనననరరవప తడడకమళర

95-158/786

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-18-28
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపత తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-18-31/2
వయససస:73
లస: పప

949
SQX1857697
పపరర: రరజఖలకడక నగరస

955
SQX1988328
పపరర: దసరరర పడసరదస కకతస మమసస

95-159/688
936
SQX2118263
పపరర: వనసకట సరయ మణణదధప కలమమర
తతసడపప
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:16-18-23
వయససస:21
లస: పప

భరస : జగదధష శరక ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:16-18-31
వయససస:23
లస: ససస స
95-159/882

95-159/656

95-159/3

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:16-18-28
వయససస:23
లస: పప
95-159/689

933
SQX2037927
పపరర: ఏచ ఏస ఏస ఫణణ పడసరద
పప లశశటట
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:16-18-14
వయససస:21
లస: పప

935
SQX1977248
పపరర: వనసకట ససబడహకణఖ సరయ
పడసరద యమయవరరస
తసడడ:డ చన రరమయఖ యమయవరరస
ఇసటట ననస:16-18-18
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:16-18-26
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:16-18-28
వయససస:23
లస: పప
943
SQX2420958
పపరర: ననగ పడశరసత మదసనలకరర

95-159/655

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:16-18-14
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: అరరణకలమరర మదసనలకరర
ఇసటట ననస:16-18-16
వయససస:47
లస: పప

940
SQX2510980
పపరర: రరకగశ కలమమర గరదసశశటట

932
SQX2038180
పపరర: సరయ ధన శక పప లశశటట

954
SQX1978543
పపరర: రతస యఖ బగరగడడ

95-159/10

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బగరగడడ
ఇసటట ననస:16-18-35
వయససస:65
లస: పప
95-159/861

957
SQX2377760
పపరర: వనసకట దసరర లకడక బబపనపలర

95-159/692

భరస : శవ పడసరద బబపనపలర
ఇసటట ననస:16-18-37, Sri Sai Nivas,
వయససస:35
లస: ససస స
95-157/1371

960
SQX2526259
పపరర: పడవణ ఏలకర

95-159/866

తసడడ:డ పపరష యఖ ఏలకర
ఇసటట ననస:16-18-92a
వయససస:21
లస: పప
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961
SQX2120426
పపరర: వజయకలమమర జవరశజ

95-159/694

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:16-18-93
వయససస:32
లస: పప
964
SQX2525327
పపరర: సడరఖ కళ గగరర శశటట

962
SQX2123362
పపరర: చసదడశశఖర కసడద

95-159/695

తసడడ:డ రమమరరవప కసడద
ఇసటట ననస:16-18-93/A
వయససస:30
లస: పప
95-159/865

965
SQX2562940
పపరర: ననగగశశరమక పరలకరళళరర

95-159/696
963
UUS0349019
పపరర: పడతనప చసదడ శశఖర వసకరయల

తసడడ:డ రరధకకషషమగరరస వసకరయల
ఇసటట ననస:16-18-97
వయససస:28
లస: పప
95-159/886

966
SQX2443513
పపరర: రసగమక సససగరరర

95-159/685

భరస : జజగగశశర రరవప గగరర శశటట
ఇసటట ననస:16-18-108
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-18-109/2
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ సససగరరర
ఇసటట ననస:16-18-114
వయససస:63
లస: ససస స

95-159/857
967
SQX2508299
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గబపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

95-159/859
968
SQX2510469
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గబపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

95-159/870
969
SQX2531804
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గబపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

95-159/877
970
SQX2536597
పపరర: టట వ ఏస ఏల నరసససహ రరవప
బబచస
తసడడ:డ ఉపపసదడ గబపరస బబచస
ఇసటట ననస:16-18-127
వయససస:22
లస: పప

971
SQX2074102
పపరర: కకటయఖ దనసరర

972
SQX2533339
పపరర: కకటటశశరర దనసరర

తసడడ:డ జవనరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:16-18-151
వయససస:23
లస: పప

973
SQX1791656
పపరర: రరజజ శశఖర చనవల

974
SQX2050607
పపరర: సరజద షపక

Deleted
Deleted

95-155/18

95-159/884

95-159/658

980
SQX2119006
పపరర: శరరశణణ జలకసటట

95-155/1068

95-159/885

983
SQX2232577
పపరర: పవన కలమమర చనవల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:16-19-44
వయససస:19
లస: పప

95-159/15
985
SQX1812494
పపరర: ననగ వనసకట మబరళ మహన
తరరవధథ
తసడడ:డ తరరపత రరవప తరరవధథ
ఇసటట ననస:16-19-52, OLD GUNTUR
వయససస:44
లస: పప

986
SQX1918242
పపరర: లకడక తరరమల తషళళ
ర రర
భరస : సరయ కలమమర తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:16-19-64
వయససస:26
లస: ససస స

988
SQX2403376
పపరర: వనసకట పదక తషళళ
ర రర

989
SQX2381945
పపరర: నరరసదడ బబబబ తతళళ
ర రర

95-160/833

తసడడ:డ ససబబరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:16-19-67
వయససస:44
లస: పప

95-159/873

975
SQX2247872
పపరర: బబజ షపక

95-157/1370

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:16-18-1176
వయససస:52
లస: పప
95-156/851
978
SQX2446854
పపరర: రఘబననజనన స కలమమర అమకశశటట

తసడడ:డ శసకర రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:16-19-6
వయససస:30
లస: పప
95-158/827

981
SQX1986363
పపరర: అరచన యమసరపప

95-160/736

Deleted

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జలకసటట
ఇసటట ననస:16-19-28
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:16-19-37
వయససస:64
లస: పప

భరస : నరరసదడ బబబబ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:16-19-67
వయససస:34
లస: ససస స

95-155/695

తసడడ:డ ననగయఖ ఏపపరర
ఇసటట ననస:16-19-6
వయససస:29
లస: పప

భరస : బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:16-19-14
వయససస:49
లస: ససస స
982
SQX2560571
పపరర: మలర శశర రరవప నరరశశటట

977
SQX2521573
పపరర: ససబబరరవప ఏపపరర

Deleted

భరస : కకటయఖ డడ.కకటటజయమ
ఇసటట ననస:16-18-151
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:16-18-1176
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగరర శసకర జడడగబ
ఇసటట ననస:16-19-5
వయససస:31
లస: ససస స
979
SQX2030906
పపరర: కకటటశశరమక కకలలకకసడ

95-156/729

Deleted

తసడడ:డ మమధవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:16-18-862
వయససస:27
లస: పప
976
SQX2558252
పపరర: రతన కలమమరర అమకశశటట

Deleted

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:16-19-32
వయససస:22
లస: ససస స
95-159/709

984
SQX2175099
పపరర: గరరరధనరర జగదధశ దనచడపలర

95-160/832

తసడడ:డ నరసససహ మగరరస దనచడపలర
ఇసటట ననస:16-19-46
వయససస:20
లస: పప
95-159/11

987
SQX1980838
పపరర: వనసకట రమణ పతస పరటట

95-160/13

భరస : రసగననథ పతస పరటట
ఇసటట ననస:16-19-66
వయససస:39
లస: ససస స
95-161/828

95-159/710
990
SQX2366920
పపరర: జగ వ శవ పడసరద నడడమబకకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16-19-69
వయససస:59
లస: పప
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95-160/14
991
SQX1099820
పపరర: వ ఎల పడసనన సససధడజ
తషనసగబసటర
తలర : వ ఎస ననగగశశర రరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:16-19-81
వయససస:26
లస: ససస స

994
SQX2021962
పపరర: ఆర వ ఏస ఏన పవనకలమమర
తవరశ
తసడడ:డ శత రమమసజనఉలక తవరశ
ఇసటట ననస:16-19-89
వయససస:32
లస: పప

95-160/737

997
SQX2004240
పపరర: ససరగశ బబబబ కకనగళళ

95-159/659

992
SQX2232379
పపరర: అరరణ సరయ థడలలలరర

95-159/711

భసధసవప: రవతడజ మమరర
స రర
ఇసటట ననస:16-19-82
వయససస:18
లస: పప
995
SQX2472942
పపరర: అనల కకమబకరర

95-159/713

996
SQX2436319
పపరర: సరయ అభనవ శఖమకకలర

95-160/738

999
SQX2339448
పపరర: ననగమలలర శశరర బరక

భరస : ససరగశ బబబబ కకనగళళ
ఇసటట ననస:16-19-98/b
వయససస:31
లస: ససస స

95-159/698
1000 SQX2333177
పపరర: జగ వ ఆర ఏమ మబరళమహన
రరవప సవరరల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ సవరరల
ఇసటట ననస:16-19-105
వయససస:62
లస: పప

1001 SQX2333730
పపరర: కకషష కలమమరర సవరరల

భరస : జగ వ ఆర మబరళమహన రరవప సవరరల
ఇసటట ననస:16-19-105
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ కలమఖణస
ఇసటట ననస:16-19-122/A
వయససస:36
లస: ససస స

1003 SQX2470334
పపరర: ననగ మణణ కళళఖణస

1004 SQX2471720
పపరర: ననగ మణణ కళళఖణస

1005 SQX2477362
పపరర: ననగ రరజ కళళఖణస

భరస : వఠల రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:16-19-122/B
వయససస:60
లస: ససస స
1006 SQX2339216
పపరర: ససబడహకణఖస కళళఖణస
తలర : ననగ మణణ కళళఖణస
ఇసటట ననస:16-19-125
వయససస:35
లస: పప
1009 SQX1853399
పపరర: ససబబబ రరవప కకరపరటట

95-156/24

95-166/1116

1010 SQX2419430
పపరర: ససజనఖ చపసపడడ

1013 SQX2361384
పపరర: ససబబరరవప రరజపరలలస

95-160/17

1016 SQX1970896
పపరర: ననగ మలలర శశరర జమబకల

95-160/15

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:16-19-239
వయససస:20
లస: పప

1019 SQX2483501
పపరర: అరరణ కలమమరర ఈమన

95-159/705

95-159/703

1008 SQX1853381
పపరర: వనసకట లకడక కకరపరటట

95-156/23

1011 SQX1760420
పపరర: వరససదడవ రరవప నరహరర

95-160/16

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:63
లస: పప
95-159/706

1014 SQX2361467
పపరర: ననగ లకడక రరజపరలలస

95-159/707

భరస : ససబబరరవప రరజపరలలస
ఇసటట ననస:16-19-169
వయససస:44
లస: ససస స
95-159/14

1017 SQX2342921
పపరర: శవశసకర రరవప గబసటటపలర

95-159/708

తసడడ:డ శకరరమలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:16-19-232
వయససస:52
లస: పప
95-160/830

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-19-241
వయససస:43
లస: ససస స

95-159/700

భరస : ససబబబ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ జమబకల
ఇసటట ననస:16-19-202
వయససస:42
లస: ససస స
95-160/19

1002 SQX2481984
పపరర: సశపన కలమఖణస

తలర : ననగ మణణ కళళఖణస
ఇసటట ననస:16-19-125
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: ననగ లకడక రరజపరలలస
ఇసటట ననస:16-19-169
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప దదడనడకలల
ఇసటట ననస:16-19-177
వయససస:48
లస: పప
1018 SQX1918291
పపరర: రరకగశ యమదగరరర

95-159/702

తసడడ:డ నరరసదడ చపసపడడ
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మగబబల షపక
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:29
లస: పప
1015 SQX1763382
పపరర: లకడక కలమమర దదడనడకలల

95-159/699

భరస : అరరణన చల శవ పడసరద చలమర
ఇసటట ననస:16-19-147
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట కకరపరటట
ఇసటట ననస:16-19-151
వయససస:61
లస: పప
1012 SQX2405207
పపరర: షరరరక షపక

1007 SQX1812817
పపరర: జయశక చలమర

95-159/697

భరస : కకటటశశరరవప బరక
ఇసటట ననస:16-19-105
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వఠల రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:16-19-122/B
వయససస:60
లస: ససస స
95-159/704

95-159/714

తసడడ:డ జజఖత వనసకట శకనవరస కలమమర శఖమకకలర
ఇసటట ననస:16-19-93
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:16-19-98/B
వయససస:43
లస: పప

95-159/701

95-159/712

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ నవలకరర
ఇసటట ననస:16-19-83
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:16-19-93
వయససస:25
లస: పప
998
SQX2004265
పపరర: శవ ననగ పరరమళ కకనగళళ

993
SQX2472967
పపరర: శకనవరస రరవప నవలకరర

1020 SQX2028199
పపరర: సరయ బబబబ చలర పలర

95-160/735

తసడడ:డ రరమకకషష చలర పలర
ఇసటట ననస:16-19-245
వయససస:19
లస: పప
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95-159/889

తసడడ:డ రవ కలమమర సససరర
ఇసటట ననస:16-19-251, first floor
వయససస:26
లస: పప
1024 SQX1739051
పపరర: గరపస తడననధ తరరమలశశటట

95-160/21

95-144/529

95-153/21

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:16-28-29
వయససస:55
లస: ససస స
1033 SQX2049625
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-153/679

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:16-30-3
వయససస:27
లస: పప
1039 SQX2049856
పపరర: రసబబబబ గడడ

95-153/681

95-164/888

తసడడ:డ ససబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:16-31-3/b/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16-27-50
వయససస:24
లస: పప

1031 SQX1720622
పపరర: బబబబ షపక

1032 SQX1720713
పపరర: తనబబజ
డ సయఖద

1034 SQX2181493
పపరర: మమబబబల రహమన షపక

1037 SQX2399574
పపరర: శకనవరస రరవప లనర ననన

1040 SQX2057040
పపరర: పడసనన బబబబ అలర స

1043 SQX2388577
పపరర: రమమశ బసడడ

95-153/22

1046 SQX2198885
పపరర: శకననశ జజజల

95-153/760

1049 SQX2055382
పపరర: యలర మక జకలకల
భరస : పసచచయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:16-31-8/A
వయససస:50
లస: ససస స

95-153/23

95-153/680
1035 SQX2090298
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప చససడడరర

తసడడ:డ చససడడరర ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-30-1/A
వయససస:26
లస: పప
95-164/886

1038 SQX1996347
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లలమ

95-164/803

తసడడ:డ ఆసజననయబలల లలమ
ఇసటట ననస:16-30-40
వయససస:44
లస: పప
95-169/771

1041 SQX1861020
పపరర: ససషక మమడడస

95-164/5

భరస : వనసకటటశ మమడడస
ఇసటట ననస:16-30-133
వయససస:27
లస: ససస స
95-153/761

95-164/885

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప జజజల
ఇసటట ననస:16-30-2079
వయససస:18
లస: పప
95-164/807

95-153/759

తసడడ:డ కరరకర సయఖద
ఇసటట ననస:16-28-40
వయససస:35
లస: పప

Deleted

95-162/22

95-160/22

1029 SQX2274561
పపరర: శవ ననననగ
స బఠర

భరస : శక రరమ చసడడ మగరరస బడహకజజససఖలమ
ఇసటట ననస:16-26-12
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:16-30-440
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:16-30-485
వయససస:28
లస: పప
1048 SQX2024271
పపరర: వనసకట శకకరసత జరటట

95-64/48

తసడడ:డ శవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:16-30-120
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పప గబల
ఇసటట ననస:16-30-404
వయససస:51
లస: పప
1045 SQX1884543
పపరర: వశశతడజ పమడడ

1028 SQX1857010
పపరర: సతఖ వరణణ బడహకజజససఖలమ

1026 SQX1919182
పపరర: లమవణఖ కడడయస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:16-19-977/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ లనర ననన
ఇసటట ననస:16-30-26
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషష గడడ
ఇసటట ననస:16-30-64/31
వయససస:38
లస: పప
1042 SQX2218543
పపరర: ససబబ రరవప పప గబల

95-157/1237

తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:16-28-40
వయససస:35
లస: పప
95-164/887

95-160/831

Deleted

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:16-28-29
వయససస:62
లస: పప

భరస : పచ వల షపక
ఇసటట ననస:16-28-40
వయససస:20
లస: ససస స
1036 SQX2159069
పపరర: రరస చరణ తడజ చదననసశశటట

1025 SQX2046126
పపరర: శరకవణణ ఓబలలబబ యనన

1023 SQX2244291
పపరర: దతస రమణ కలమమర చలమర

తసడడ:డ హరర కకషష చలమర
ఇసటట ననస:16-19-253
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష ఓబలలబబ యనన
ఇసటట ననస:16-19-962
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడడటట
ఇసటట ననస:16-23
వయససస:55
లస: ససస స
1030 SQX1720671
పపరర: షకకరర షపక

95-160/20

భరస : కకరణ కలమమర పపమక పపమక
ఇసటట ననస:16-19-253
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:16-19-254
వయససస:23
లస: పప
1027 SQX2084259
పపరర: లకడక కకసడడటట

1022 SQX1857846
పపరర: పపమక సరశత పపమక

1044 SQX2026508
పపరర: కకటటశశరరరవప పగడల

95-5/701

తసడడ:డ కకటట సరశమ పగడల
ఇసటట ననస:16-30-485
వయససస:36
లస: పప
1047 SQX2024842
పపరర: గగతస కలమమర రరమననన

95-10/581

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:16-31-3/b
వయససస:30
లస: పప
95-164/822

1050 SQX1826668
పపరర: రరజశక గసగరధర

95-23/33

భరస : శరఖమ కలమమర గసగరధర
ఇసటట ననస:16-31-10/5
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: అనడష గసట
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95-165/3

భరస : ససదధప కలమమర గసట
ఇసటట ననస:16-31-10/6
వయససస:22
లస: ససస స

95-165/4

తసడడ:డ రరసబబబబ గసట
ఇసటట ననస:16-31-10/6
వయససస:22
లస: పప

1054 SQX2200624
పపరర: పడసరద రరవప పప గడనదసడ

95-165/815

తసడడ:డ కకటయఖ పప గడనదసడ
ఇసటట ననస:16-31-10/6
వయససస:58
లస: పప
1057 SQX2362408
పపరర: వనసకట రమణ గగన

1055 SQX2399533
పపరర: భగ లకడక గబరరకల

95-166/1121

1058 SQX2050201
పపరర: ససబబమక వడదల

95-164/889

95-166/1122

1061 SQX2237246
పపరర: వసశ కకషష కకసడరర

1056 SQX1987049
పపరర: కలమమరర ఉపపపతల

95-165/770

95-155/703

1059 SQX2166882
పపరర: శవపరరశత పససపపలలటట

95-164/890

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-31-10/19
వయససస:39
లస: ససస స
95-165/816

తసడడ:డ మమధవ రరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:16-31-10/A
వయససస:31
లస: పప
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95-164/898

తసడడ:డ చదసచయఖ దసదదకలల
ఇసటట ననస:16-31-21
వయససస:18
లస: పప
1065 SQX2193886
పపరర: భబనసమత మడడగబడర

95-164/901

95-164/7

95-164/903

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ చలకమబరర
ఇసటట ననస:16-31-30/20/12
వయససస:48
లస: పప

95-164/6

1069 SQX1991207
పపరర: సరయ హహమజ పపటట

1072 SQX2450096
పపరర: పదక నకక

95-21/40

1075 SQX1826270
పపరర: ససవర ననగగశశర రరవప ఇతననడడ

95-164/810

1078 SQX1969740
పపరర: శరరష కరరక
భరస : అనసత శకనవరస రరవప మదథశశటట
ఇసటట ననస:16-31-30/25/7
వయససస:35
లస: ససస స

1067 SQX2055598
పపరర: ససబబరరవప వరష లక

95-164/808

1070 SQX1995141
పపరర: సరయ పడణణత పపటబట

95-164/811

తలర : లకడక పపటబట
ఇసటట ననస:16-31-30/8
వయససస:18
లస: ససస స
95-164/904

1073 SQX2499945
పపరర: కకలక
ర రర శకనవరస కకలక
ర రర

95-164/1097

భసధసవప: కకలక
ర రర వషష
ష వసడనన దడవ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-31-30/9 balajinagar
వయససస:49
లస: పప
95-10/49

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ఇతననడడ
ఇసటట ననస:16-31-30/19
వయససస:23
లస: పప
95-164/902

95-164/900

తసడడ:డ రరమబలయఖ వరష లక
ఇసటట ననస:16-31-30/2
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ నకక
ఇసటట ననస:16-31-30/9
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నబసధన గరవతతటట
ఇసటట ననస:16-31-30/11
వయససస:24
లస: ససస స
1077 SQX2190577
పపరర: శవబబబబ చలకమబరర

1066 SQX2116283
పపరర: తనననశశరర గకసదథ

1064 SQX2193860
పపరర: రరస మహన రరవప మడడగబడర

తసడడ:డ సససదర రరజ మడడగబడర
ఇసటట ననస:16-31-27/1
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపటట
ఇసటట ననస:16-31-30/8
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ నకక
ఇసటట ననస:16-31-30/9
వయససస:61
లస: పప
1074 SQX1826601
పపరర: రరతష గరవతతటట

95-164/899

భరస : శక రరమ మగరరస గకసదథ
ఇసటట ననస:16-31-30
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: అపరప రరవప పపటబట
ఇసటట ననస:16-31-30/8
వయససస:21
లస: ససస స
1071 SQX2449098
పపరర: వనసకట రమణ నకక

1063 SQX2193084
పపరర: అనత గసప

తసడడ:డ గరపరల రరవప గసప
ఇసటట ననస:16-31-25/B/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరస మహన రరవప మడడగబడర
ఇసటట ననస:16-31-27/1
వయససస:67
లస: ససస స
1068 SQX1976851
పపరర: సరయ హరరక పపటబట్ర

95-165/772

భరస : రరమ కకషష ఉపపపతల
ఇసటట ననస:16-31-10/10
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అపపయఖ వడదల
ఇసటట ననస:16-31-10/18/1
వయససస:73
లస: ససస స

1060 SQX2142016
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
పపససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-31-10/19
వయససస:46
లస: పప

1053 SQX2055762
పపరర: పడసరద రరవప పప గడదసడ

తసడడ:డ కకటయఖ పప గడదసడ
ఇసటట ననస:16-31-10/6
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:16-31-10/10
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ గగన
ఇసటట ననస:16-31-10/11
వయససస:67
లస: ససస స

1062 SQX2300119
పపరర: మసరసన దసదదకలల

1052 SQX1881127
పపరర: బబల మణణకసట గసట

1076 SQX1921543
పపరర: రజయమ బబగస షపక

95-164/8

భరస : అబబనల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:16-31-30/19
వయససస:35
లస: ససస స
95-164/9

1079 SQX1970771
పపరర: మబరళ కకషష పడసరద కరరక

95-164/10

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:16-31-30/25/7
వయససస:64
లస: పప
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1080 SQX1969021
పపరర: అనసత శకనవరస రరవప మదథశశటట

95-164/11

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మదథశశటట
ఇసటట ననస:16-31-30/25/7
వయససస:37
లస: పప
1083 SQX2033199
పపరర: వనసకట ససబబమక మసడనదథ

95-164/809

భరస : వనసకయఖ మసడనదథ
ఇసటట ననస:16-31-30/39
వయససస:86
లస: ససస స
95-165/817

భరస : ససరగశ బబబబ ససకల
ఇసటట ననస:16-31-32/A 9TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స
1089 SQX1862515
పపరర: పడసరద రరడడడ కలసభగరరర

95-164/12

1092 SQX2437838
పపరర: గగరర శసకర తమకశశటట

95-164/906

తసడడ:డ వనసకయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:16-31-36/20f
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-31-30/30
వయససస:34
లస: ససస స

1084 SQX2052454
పపరర: సతఖననరరయణ మమసడడ

1085 SQX2057974
పపరర: శవ నగగశశరరరవప ససకల

95-157/1242

1087 SQX2026516
పపరర: శకనవరసరరవప బబతపపడడ

1090 SQX1801349
పపరర: వజయ శక బబ పపరరజ

95-164/910

95-164/812

భరస : నయళమ జన షపక
ఇసటట ననస:16-31-36/D
వయససస:29
లస: ససస స
95-164/813

Deleted

95-164/13

భరస : గసగధర రరవప రచమసటట
ఇసటట ననస:16-31-37
వయససస:36
లస: ససస స

1093 SQX2253771
పపరర: నయళమ జన షపక

1094 SQX2189231
పపరర: నయళమ జన షపక

95-164/908

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:16-31-41
వయససస:18
లస: పప
1104 SQX2096949
పపరర: ఆసజననయబలల చదననస

95-164/14

95-165/777

1105 SQX2055879
పపరర: బల ససబబమక గడడ స

95-164/912

1108 SQX1921634
పపరర: ససకనఖ పపల
భరస : నగరజ పపల
ఇసటట ననస:16-31-53/A
వయససస:23
లస: ససస స

1097 SQX2471100
పపరర: గగససయ షపక

95-164/911

1100 SQX2035285
పపరర: అరచన కకన

95-165/776

తసడడ:డ పసచడచశశరరరవ కకన
ఇసటట ననస:16-31-41
వయససస:20
లస: ససస స
95-165/5

95-165/778

భరస : పపలర యఖ గడడ స
ఇసటట ననస:16-31-48/1
వయససస:65
లస: ససస స
95-164/16

95-164/909

భరస : మగబబల షపక
ఇసటట ననస:16-31-36/E
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరససరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-31-42
వయససస:22
లస: పప

తలర : నరకల చదననస
ఇసటట ననస:16-31-42/2
వయససస:29
లస: పప
1107 SQX1801257
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడడబబ యన

1102 SQX1922285
పపరర: అయఖపప పససపపలలటట

95-164/905

తసడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:16-31-36/D
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అకరస శశటట
ఇసటట ననస:16-31-38/c
వయససస:72
లస: ససస స
95-166/1048

1091 SQX2475986
పపరర: శకనస వననగసదనళళ
తసడడ:డ మలర యఖ వననగసదనళళ
ఇసటట ననస:16-31-36/20/F
వయససస:43
లస: పప

1099 SQX2222016
పపరర: ససబబయమక అకరస శశటట

95-164/907

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:16-31-36/9
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ కకపరధథ
ఇసటట ననస:16-31-36/E
వయససస:37
లస: ససస స

1098 SQX2055614
పపరర: శక గసగర రచమసటట

95-10/582

1088 SQX2278901
పపరర: ఫరతమ షపక

భరస : మబరళ మహన రరజ బబ పపరరజ
ఇసటట ననస:16-31-36/20/F
వయససస:31
లస: ససస స

1096 SQX1801273
పపరర: శవపర వత కకపరధథ

95-10/50

భసధసవప: ససకల ససరరషబబబబ ససకల
ఇసటట ననస:16-31-32/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:16-31-36/D
వయససస:41
లస: పప

1095 SQX2192409
పపరర: రమజ సయద

1082 SQX1881416
పపరర: యమమన దడవ వలర సశశటట

భరస : ననగ వనసకట రమమశ చతజలలర
ఇసటట ననస:16-31-30-28A 10TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:16-31-34
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరర రరడడడ కలసభగరరర
ఇసటట ననస:16-31-36/19
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకషష గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-31-53
వయససస:41
లస: పప

95-166/1123

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:16-31-30/81
వయససస:58
లస: పప

1086 SQX2298743
పపరర: ననగ లకడక ససకల

1101 SQX2035962
పపరర: ననగ సతశ కకపప పలల

1081 SQX2414894
పపరర: పదనకవత చతజలలర

1103 SQX1960103
పపరర: వనసకట శవ ననగగశశర రరవప
బలలససపరటట
తసడడ:డ నడకగశశర రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:16-31-42
వయససస:36
లస: పప
1106 SQX1921311
పపరర: శవపరరశత కకడడ

95-165/6

95-164/15

భరస : వనసకటటశశరరర కకడడ
ఇసటట ననస:16-31-52
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/17

1109 SQX2349769
పపరర: నగరజ పపల

95-166/1124

తసడడ:డ శవ కలమమర పపల
ఇసటట ననస:16-31-53/a
వయససస:28
లస: పప
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1110 SQX2025633
పపరర: వ ఏస ఏచ పడసరద చదననస

95-164/815

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదననస
ఇసటట ననస:16-31-56
వయససస:30
లస: పప
1113 SQX2025203
పపరర: కరకసత కలమమర మమడడద

95-164/817

95-166/1049

భరస : పడసరద రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:16-31-62
వయససస:44
లస: ససస స
1122 SQX2055366
పపరర: శక కరసత మబవశ

95-164/820

95-164/1095

95-165/781

95-165/782

95-165/784

భరస : ననగగశశరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:16-31-63/4
వయససస:42
లస: ససస స
1137 SQX1839109
పపరర: ననగగశశరరరవప allam
తసడడ:డ రరమ రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:16-31-64
వయససస:48
లస: పప

95-166/1125

95-164/18

1115 SQX2222024
పపరర: పపషపలత మమడడద

95-164/913

1123 SQX2246429
పపరర: పసదడళర వనసకటటశశరమక

1126 SQX2055770
పపరర: శవయఖ చసక

1129 SQX1801703
పపరర: సరయ లకడక కగసరర

1132 SQX2108157
పపరర: యబగసధర దనసరర

1118 SQX1967967
పపరర: లకడక పడసనన కలమమర
మలలసపరటట
తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:16-31-62
వయససస:38
లస: పప

95-165/7

1121 SQX2055358
పపరర: వశ చసక

95-164/819

తసడడ:డ శవయఖ చసక
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:23
లస: పప
95-164/918

1124 SQX2490050
పపరర: చసక భబగఖ లకడక

95-164/1094

భరస : చసక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:34
లస: ససస స
95-165/779

1127 SQX2055796
పపరర: వనననకటటవరమమ చసక

95-165/780

భరస : శవయఖ చసక
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:43
లస: ససస స
95-165/8

భరస : వజయ కలమమర కగసరర
ఇసటట ననస:16-31-63/1
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: పడభకరరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:16-31-63/1
వయససస:53
లస: ససస స
1134 SQX2026268
పపరర: శవ లల అవపల

95-164/914

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసక
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసక
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:31
లస: ససస స
1131 SQX2025765
పపరర: వర లకడక ఉడత

1117 SQX2297539
పపరర: పడసరద రరవప గడడ స

1120 SQX2424745
పపరర: శత మహ లకడక మరక

95-164/26

భరస : కకషష కరసత మమడడద
ఇసటట ననస:16-31-59
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసదడళర పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చసక కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:37
లస: పప
1128 SQX2030930
పపరర: భబగఖ లకడక చసక

95-164/818

భరస : వర సరశమ మరక
ఇసటట ననస:16-31-62/4
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ మబవశ
ఇసటట ననస:16-31-63
వయససస:21
లస: పప
1125 SQX2490068
పపరర: చసక శకనవరస రరవప

1114 SQX2033108
పపరర: లల కలమమర పసడడ

తసడడ:డ మలర యఖ గడడ స
ఇసటట ననస:16-31-62
వయససస:49
లస: పప
95-165/818

1112 SQX1801265
పపరర: వజయ లకడక మబతనఖల

భరస : శవనననరరయణ మబతనఖల
ఇసటట ననస:16-31-56,
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పసడడ
ఇసటట ననస:16-31-59
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడమగరర
ఇసటట ననస:16-31-60
వయససస:18
లస: ససస స
1119 SQX2297406
పపరర: భవరన గడడ స

95-164/816

భరస : వ ఏస ఏచ పడసరద చదననస
ఇసటట ననస:16-31-56
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర మమడడద
ఇసటట ననస:16-31-59
వయససస:38
లస: పప
1116 SQX2034213
పపరర: ససమఖ కకసడమగరర

1111 SQX2025559
పపరర: ససదనమన చదననస

1130 SQX1284363
పపరర: శశషగరరర రరవప ఉడడత

95-165/9

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:16-31-63/1
వయససస:35
లస: పప
95-155/704

1133 SQX1990902
పపరర: మధససడదనరరవప దనసరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-31-63/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:16-31-63/2
వయససస:47
లస: పప

95-165/10
1135 SQX1922319
పపరర: ననగ ఆసజననయ సడరఖ వసశ
మసతడవరదథ
తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ మసతడవరదథ
ఇసటట ననస:16-31-63/7
వయససస:22
లస: పప

1136 SQX2233294
పపరర: వజయదసరర చదననస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:16-31-63/A
వయససస:24
లస: ససస స

1138 SQX1863349
పపరర: వనసకటటసశరమక పరలమకరయల

1139 SQX2018596
పపరర: శవ కలమమర చలమర

భరస : గరసధధ పరలమకరయల
ఇసటట ననస:16-31-66
వయససస:32
లస: ససస స

95-165/11

95-165/783

95-164/919

95-164/821

తసడడ:డ బబలమజ చలమర
ఇసటట ననస:16-31-67/1
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: సరయ కలమమరర చలమర
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95-166/1050

తసడడ:డ బబలమజ చలమర
ఇసటట ననస:16-31-67/1
వయససస:22
లస: ససస స
1143 SQX2430924
పపరర: గగవసదస మహబబల

95-164/920

95-164/923

95-164/924

95-166/1129

95-164/823

1150 SQX2137438
పపరర: రరజఖ లకడక దడవ బబ లశశటట

1153 SQX2167872
పపరర: దసరర భవన జపలర

1156 SQX2025450
పపరర: రగజగశశరరరవ అవపల

95-165/13

తసడడ:డ ననహహరర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:16-31-95
వయససస:23
లస: పప

1162 SQX2031144
పపరర: దథననశ వపలలలమ
తసడడ:డ రమమశ బబబబ వపలలలమ
ఇసటట ననస:16-31-103
వయససస:18
లస: పప

1164 SQX2025435
పపరర: పదక కకలక
ర రర

1165 SQX2034197
పపరర: శకదడవ అలపరరస

95-166/1046

భరస : వనసకట రమణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-31-103
వయససస:43
లస: ససస స

1148 SQX2136125
పపరర: సరయ పడసనన వగకహల

95-166/1127

1151 SQX2368819
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఓలలటట

95-164/925

తసడడ:డ బడహకయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:16-31-78
వయససస:66
లస: పప
95-164/926

1154 SQX1862952
పపరర: జయ లకడక మరరయమల

95-164/19

భరస : హహసబసబబఖసడ మరరయమల
ఇసటట ననస:16-31-86
వయససస:34
లస: ససస స
95-164/824

1157 SQX1967975
పపరర: కనక దసరర మలలసపరటట

95-165/12

భరస : లకడక పడసనన కలమమర
ఇసటట ననస:16-31-93
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద మకకకల
ఇసటట ననస:16-31-100
వయససస:43
లస: ససస స
95-164/805

1168 SQX2188563
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

95-161/750

95-165/774

1166 SQX2028124
పపరర: సతఖననరరయణ అలపరరస

95-165/775

తసడడ:డ ససదరరనరరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:16-31-104
వయససస:54
లస: పప
95-164/892

Deleted

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:16-31-118
వయససస:53
లస: పప

1163 SQX2035293
పపరర: రమమశ బబబబ వపలలలమ
భసధసవప: లకడక వపలలలమ
ఇసటట ననస:16-31-103
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతఖననరరయ అలపరరస
ఇసటట ననస:16-31-104
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/20

95-164/922

95-164/804 1160 SQX2026185
95-165/773
1159 SQX2023646
పపరర: ససజయననయబడడ అగరమమసత
పపరర: కలమమరర లకడక మణణకఖస మకకకల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డ బటటట ల
ఇసటట ననస:16-31-101
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమసరశమ నగరస
ఇసటట ననస:16-31-110
వయససస:43
లస: పప

95-166/1128

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద అగరమమసత
ఇసటట ననస:16-31-100
వయససస:18
లస: పప
95-164/891

1145 SQX2432946
పపరర: దసరర పడసరద మహబబల

భరస : శకధర బబబబ వగకహల
ఇసటట ననస:16-31-73/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలరరవ అవపల
ఇసటట ననస:16-31-93
వయససస:60
లస: పప

1158 SQX1801646
పపరర: రరకగష గరరనపపడడ

1167 SQX1972470
పపరర: చసదడశశఖర నగరస

95-166/1126

భరస : హసపబసడ జపలర దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:16-31-82
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కసయఖ పసడదజటట
ఇసటట ననస:16-31-89
వయససస:55
లస: ససస స

1161 SQX2212421
పపరర: వరతసలఖ బబ డ బటటట ల

1147 SQX2136141
పపరర: శకధర బబబబ వగకహల

95-160/743

తసడడ:డ గగవసదస మహబబల
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసకరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-31-74
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:16-31-78
వయససస:52
లస: ససస స
1155 SQX2037679
పపరర: ననగ ససబబమక పసడదజటట

95-164/921

తసడడ:డ రరమ రరవప వగకహల
ఇసటట ననస:16-31-73/A
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:16-31-74
వయససస:31
లస: పప
1152 SQX2368488
పపరర: తరరపత కలమమరర ఓలలటట

1144 SQX2431237
పపరర: వనసకట రమణ మహబబల

1142 SQX2032977
పపరర: వనసకట రమణ మహబబల

భరస : గగవసదస మహబబల
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగవసదస మహబబల
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:16-31-72
వయససస:26
లస: ససస స
1149 SQX1153642
పపరర: రవతడజ బబ లశశటట బబ లశశటట

95-155/705

తసడడ:డ భగపత మహబబల
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భగపత మహబబల
ఇసటట ననస:16-31-68
వయససస:47
లస: పప
1146 SQX2167864
పపరర: లలతన ససభబషసణణ కకడడరర

1141 SQX2050276
పపరర: గగవసదస మహబబల

1169 SQX2056927
పపరర: ఖదరరబ షపక

95-168/907

తసడడ:డ చస బబష షపక
ఇసటట ననస:16-31-118
వయససస:18
లస: ససస స
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1170 SQX2199735
పపరర: అనసష ససకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-164/893

తసడడ:డ ససబడమణఖస ససకల
ఇసటట ననస:16-31-122
వయససస:23
లస: ససస స
1173 SQX1956358
పపరర: శవ ననగ జజఖత చసదలకరర

95-166/18

95-164/22

95-166/1047

95-165/15

95-155/20

95-164/25

95-164/916

భరస : రరమ లసగగశశర రరవప మమర
ఇసటట ననస:16-32-8
వయససస:53
లస: ససస స

1183 SQX2470771
పపరర: ససరగశ బబబబ కకమగకరర

1186 SQX1920891
పపరర: వనసకట రరవప మటట పలర

1189 SQX1801331
పపరర: అనల కలమమర పరరరస

95-165/18

95-155/829

95-164/24

1181 SQX2159051
పపరర: రమఖ కకషష నకకల

95-165/16

భరస : రరసబబబబ పప గబల
ఇసటట ననస:16-31-152
వయససస:30
లస: ససస స
1187 SQX1801653
పపరర: రతమక గబజర రప
స పడడ

95-164/28

95-165/17

1190 SQX2213098
పపరర: కరరమబలర షపక

1192 SQX2214880
పపరర: బసస షపక

1193 SQX1813898
పపరర: జజఖత పసటటల

తసడడ:డ మసరసన ఖమన షపక
ఇసటట ననస:16-32-9
వయససస:53
లస: పప

95-164/897

1184 SQX1863216
పపరర: హహహమమవత పప గబల

తసడడ:డ కలదడ
న స షపక
ఇసటట ననస:16-31-624
వయససస:40
లస: పప

1198 SQX1801554
పపరర: కమల బబషర షపక

95-164/23

భరస : జజన గబజర రప
స పడడ
ఇసటట ననస:16-31-274
వయససస:56
లస: ససస స

95-164/917

95-164/915

95-164/27

భరస : కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:16-31-660
వయససస:31
లస: ససస స
95-157/1243

భరస : వనసకట నరగశ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-32-7
వయససస:33
లస: ససస స
95-166/1055

1178 SQX1961200
పపరర: భబసకర రరవప రచమసటట

తసడడ:డ ససతతష కలమమర
ఇసటట ననస:16-31-575, 3RD BLOCK
వయససస:38
లస: పప

1195 SQX2052496
పపరర: ససభబషసణ గరరర పరటట

95-165/14

భరస : బబలమజ యమదవ మదథనన
ఇసటట ననస:16-31-137/7/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:16-31-624
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మడడ
ఇసటట ననస:16-31-1398
వయససస:32
లస: ససస స
1197 SQX2056232
పపరర: రతన కలమమరర మమర

95-164/896

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ మటట పలర
ఇసటట ననస:16-31-262
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:16-31-624
వయససస:35
లస: ససస స
1194 SQX1801588
పపరర: మలర శశరర మడడ

1180 SQX2159036
పపరర: బబలమజ యమదవ మదథనన

1175 SQX1922301
పపరర: వనసకటటశశరరర కగళస

తసడడ:డ రచమసటట సరశమబలల
ఇసటట ననస:16-31-137/7
వయససస:42
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-31-536
వయససస:72
లస: పప
1191 SQX2214906
పపరర: నజరరన షపక

95-164/806

తసడడ:డ రసబబబబ కకమగకరర
ఇసటట ననస:16-31-149
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపద సపజదసలల పరగళర
ఇసటట ననస:16-31-202
వయససస:41
లస: పప
1188 SQX1832492
పపరర: నరసససహరరవప గరరర పరటట

1177 SQX2031276
పపరర: లకడక పడసనన దనసస

95-164/895

తసడడ:డ లకకయఖ కగళస
ఇసటట ననస:16-31-126
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదథనన
ఇసటట ననస:16-31-137/7/B
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప చననఎస
ఇసటట ననస:16-31-147/1
వయససస:51
లస: ససస స
1185 SQX1968544
పపరర: ససరగశ పరగళర

95-164/21

భరస : శకనవరసరరవప దనసస
ఇసటట ననస:16-31-136/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకటబరర
ఇసటట ననస:16-31-137/7/1
వయససస:30
లస: పప
1182 SQX1801661
పపరర: రరజఖలకడక చననఎస

1174 SQX1921683
పపరర: అనససయ కగళస

1172 SQX2193167
పపరర: శవ ననగ గరయథనరర చసడడరర

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చసడడరర
ఇసటట ననస:16-31-122/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కగళస
ఇసటట ననస:16-31-126
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:16-31-131
వయససస:69
లస: ససస స
1179 SQX1995778
పపరర: సరసబశవ రరవప కకటబరర

95-164/894

తసడడ:డ ససబబరరవప ససకల
ఇసటట ననస:16-31-122 10TH LINE
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చసదలకరర
ఇసటట ననస:16-31-122/A
వయససస:20
లస: ససస స
1176 SQX1921659
పపరర: వనసకయమక కకటటట

1171 SQX2199958
పపరర: వరలకడక ససకల

1196 SQX2056497
పపరర: బబలమరరమమఖకకశన గరరర పరటట

95-166/1052

భరస : అశశక గరరర పరటట
ఇసటట ననస:16-32-7
వయససస:27
లస: ససస స
95-165/19

1199 SQX2222792
పపరర: కరరస షపక

95-166/1134

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:16-32-9
వయససస:31
లస: పప
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1200 SQX2251320
పపరర: పపరరమమలలర పగడనల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-165/819

తసడడ:డ పరరరసరరధథ పగడనల
ఇసటట ననస:16-32-10
వయససస:68
లస: పప
1203 SQX1956101
పపరర: శకనవరససలల బతస న

95-166/21

95-166/22

భరస : సడబబరరయదడ రగదనదదథధనన
ఇసటట ననస:16-32-23
వయససస:72
లస: ససస స
1212 SQX1967678
పపరర: మసరసన షపక

95-165/21

95-166/25

95-165/22

95-195/10

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబళర
ఇసటట ననస:16-32-67
వయససస:25
లస: పప

95-165/824

95-195/1326

95-166/27

95-165/787

95-166/1133

1225 SQX1814243
పపరర: రమఖ సడరపపరరడడడ

1228 SQX1956366
పపరర: వనసకటటష గగలర
తసడడ:డ రమమష గగలర
ఇసటట ననస:16-32-77/8
వయససస:24
లస: పప

95-166/24

1211 SQX2310399
పపరర: వనసకట పడదధప కలమమర
లసగమలలర
తసడడ:డ srinivasarao lingamallu
ఇసటట ననస:16-32-32/1
వయససస:22
లస: పప

95-155/830

1214 SQX2304806
పపరర: రరజజశనన షపక

95-165/825

1217 SQX1801547
పపరర: ఫపజససననసర బబగస మహమకద

95-166/26

1220 SQX1928696
పపరర: దసరర పడసరద కరబబ లల

95-195/9

తసడడ:డ రరమబ కరబబ లల
ఇసటట ననస:16-32-41
వయససస:20
లస: పప
1223 SQX2443802
పపరర: లల రరణణ జమబకగన

95-165/826

భరస : ఉమ మహహశ జమబకగన
ఇసటట ననస:16-32-52
వయససస:32
లస: ససస స
95-165/23

తసడడ:డ కకషష సరగర రరడడ సడరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:16-32-54
వయససస:22
లస: ససస స
95-165/24

1208 SQX1863778
పపరర: సతఖననరరయణ ఆశపప

భరస : షరహహదధనన మహమకద
ఇసటట ననస:16-32-35
వయససస:62
లస: ససస స

1219 SQX2055986
పపరర: ఫణణ రరజ కరబబ లల

1222 SQX2256709
పపరర: శకననథ శశటట పలర

95-165/786

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:16-32-33
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:16-32-47
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ జమబకగరన
ఇసటట ననస:16-32-52
వయససస:40
లస: పప
1227 SQX1863547
పపరర: శవయఖ గబళర

95-166/1132

1213 SQX2209609
పపరర: మమలక బబష షపక

1216 SQX2313682
పపరర: జరజబబననసర షపక

1205 SQX2055994
పపరర: దసరర వరసకక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆశపప
ఇసటట ననస:16-32-20
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ కరబబ లల
ఇసటట ననస:16-32-41
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:16-32-42
వయససస:34
లస: పప
1224 SQX1956085
పపరర: రమమష జమబకగరన

95-166/23

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:16-32-33
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహహమబద షపక
ఇసటట ననస:16-32-37
వయససస:35
లస: ససస స
1221 SQX1784420
పపరర: మమలమల షపక

1207 SQX1841121
పపరర: పదనకవత ఆశపప

1210 SQX2148070
పపరర: గరపసననధ తషళళ
ర రర

95-165/823

భరస : సతఖననరరయణ వరసకక
ఇసటట ననస:16-32-17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సప లలమమన షపక
ఇసటట ననస:16-32-33
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహబగబ బబష షపక
ఇసటట ననస:16-32-33
వయససస:24
లస: ససస స
1218 SQX1801620
పపరర: మబన షపక

95-165/20

తసడడ:డ ససబడమణఖస తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:16-32-27
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబగబ బబష షపక
ఇసటట ననస:16-32-33
వయససస:49
లస: ససస స
1215 SQX1922640
పపరర: అలమరబక షపక

1204 SQX1964220
పపరర: యలమసద కకసడరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆశపప
ఇసటట ననస:16-32-20
వయససస:47
లస: పప
95-166/1051

1202 SQX2333342
పపరర: పడమల బతస న

తసడడ:డ శకనవరసస బతస న
ఇసటట ననస:16-32-14
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:16-32-15
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఆశపప
ఇసటట ననస:16-32-20
వయససస:44
లస: ససస స
1209 SQX2023828
పపరర: కకసడమక రగదనదదథధనన

95-166/20

తసడడ:డ వనసకటరరవప బబయకటర
ఇసటట ననస:16-32-11
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప బతస న
ఇసటట ననస:16-32-14
వయససస:45
లస: పప
1206 SQX1841113
పపరర: పదనకవత ఆశపప

1201 SQX1814409
పపరర: పసడయమసక బబయకటర

1226 SQX1863810
పపరర: గరపసకకషష అదనసకక

95-166/28

తసడడ:డ ననగరరరనరరవ అదనసకక
ఇసటట ననస:16-32-61
వయససస:25
లస: పప
95-166/29

1229 SQX1841071
పపరర: యరకయఖ అవరగసస

95-165/25

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ అవరగసస
ఇసటట ననస:16-32-77/A
వయససస:43
లస: పప
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1230 SQX2029593
పపరర: భబవన కకషష ఎనసమబల

95-166/1054

తసడడ:డ ననగరరజ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:16-32-78
వయససస:19
లస: ససస స
1233 SQX2056307
పపరర: బడహకయఖ గబడడపరటట

95-165/788

తసడడ:డ బబలర యఖ పరలకరళళరర
ఇసటట ననస:16-32-80
వయససస:19
లస: ససస స
95-166/1056

తసడడ:డ లసగయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:16-32-87
వయససస:73
లస: పప
1236 SQX2151272
పపరర: రగవసత సరయ గరరగసటట

1231 SQX2055853
పపరర: భబరర వ పరలకరళళరర

1234 SQX2326510
పపరర: రగవసత సరయ గరరగసటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:16-32-90
వయససస:21
లస: పప

1237 SQX2056257
పపరర: శక దడవ నరరమమలమ

95-165/827

95-166/1057

తసడడ:డ తరరమలయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:16-32-97
వయససస:56
లస: పప
1245 SQX2341881
పపరర: వనసకయమక రగతష

95-166/1130

95-166/1131

భరస : చన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:16-32-106
వయససస:59
లస: ససస స
1251 SQX1975465
పపరర: కకటటశశరర వలలర పప

95-166/34

95-156/861

భరస : దసరర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:16-83-19
వయససస:27
లస: ససస స

95-165/785

1250 SQX2268654
పపరర: ఆదథననరరయణ లసగస

1258 SQX2403749
పపరర: శరకవణ మమదనల
తసడడ:డ కణక శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:16-91-86
వయససస:25
లస: పప

95-156/800

1247 SQX2194280
పపరర: వనసకయమక రరతష

1249 SQX2248987
పపరర: రమమసజనఉలక మటట పలర

1255 SQX1924802
పపరర: కకషష రరవప చగపపర

95-165/829

1244 SQX2407021
పపరర: మమమమబననసర సయద

భరస : రమబలల రరతష
ఇసటట ననస:16-32-106
వయససస:52
లస: ససస స

95-165/821

95-165/820

95-165/822

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ లసగస
ఇసటట ననస:16-32-113/2
వయససస:49
లస: పప
95-159/876

1253 SQX2026243
పపరర: గరపస గబమక

95-153/682

తసడడ:డ శకనస గబమక
ఇసటట ననస:16-33-16/40
వయససస:18
లస: పప
95-175/8

తసడడ:డ ససబబ రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:16-65-287/3
వయససస:44
లస: పప
95-157/1385

1241 SQX2442002
పపరర: వజయ దసరర పపల

తసడడ:డ బబలమజ చటటటబబ మక
ఇసటట ననస:16-32-105/A,1st LANE
వయససస:19
లస: పప

1252 SQX2535235
పపరర: రమదడవ మకకల

95-166/1058

భరస : అబబనల రజక సయద
ఇసటట ననస:16/32/103 2ND LINE MALLAI
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప మకకల
ఇసటట ననస:16-32-488
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప తతట
ఇసటట ననస:16-61-52
వయససస:41
లస: ససస స
1257 SQX2285443
పపరర: లలవత గసగరశశటట

95-166/33

తసడడ:డ బడహకస మటట పలర
ఇసటట ననస:16-32-113
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:16-32-250
వయససస:39
లస: ససస స
1254 SQX2410249
పపరర: ధనలకడక తతట

1243 SQX1956226
పపరర: పపషరపవత తనడడబబ యన

1246 SQX2035319
పపరర: సరయతడజ చటటటబబ మక

1238 SQX2056042
పపరర: శకదడవ నరరమమలమ

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపల
ఇసటట ననస:16-32-97
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపషరపవత తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-32-100
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రమబలల రగతష
ఇసటట ననస:16-32-104
వయససస:52
లస: ససస స
1248 SQX2369114
పపరర: మరబ షపక

95-166/31

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పళళళ
ఇసటట ననస:16-32-96
వయససస:22
లస: పప
95-166/32

95-165/828

తసడడ:డ నగగశశరరరవప నరరమమలమ
ఇసటట ననస:16-32-91
వయససస:19
లస: ససస స

95-166/1136 1240 SQX1801570
1239 SQX2460525
పపరర: వనసకట ససబబయఖ పపలదనసస
పపరర: శకనవరస పళళళ

1242 SQX1956291
పపరర: పసచచయఖ దగబరపరటట

1235 SQX2333292
పపరర: తడజ గరరగసటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:16-32-90
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరగక నరరమమలమ
ఇసటట ననస:16-32-91
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ పపలదనసస
ఇసటట ననస:16-32-95/2
వయససస:72
లస: పప

95-166/30

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలర జలమర
ఇసటట ననస:16-32-86
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:16-32-90
వయససస:21
లస: పప
95-166/1135

1232 SQX1956168
పపరర: ససబబబరరవప పపలర గబజర

1256 SQX1726926
పపరర: సరయ పవన కకరణ పపలపరటట

95-156/29

తసడడ:డ కకటట సతఖస పపలపరటట
ఇసటట ననస:16-67/1
వయససస:21
లస: పప
95-157/1386

1259 SQX2012516
పపరర: పపజ నలస

95-160/728

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలస
ఇసటట ననస:16-106/B
వయససస:20
లస: ససస స
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95-63/52

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప ఆలలమన
ఇసటట ననస:16-144
వయససస:38
లస: పప
1263 SQX2254498
పపరర: వనసకట రరమ శత కరజ

95-156/833

95-4/815

95-196/777

తసడడ:డ మనకధరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:17-2-3/51,1st line
వయససస:39
లస: పప
1272 SQX1720093
పపరర: శకనవరససలల బటటట

1264 SQX2399996
పపరర: శకవరణణ అడడనన

1267 SQX1994284
పపరర: బలమల షపక

95-196/751

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసడడ
ఇసటట ననస:17-2-3-204
వయససస:18
లస: పప

1268 SQX2081180
పపరర: వజయలకడక బకకమసతషల

95-145/1076

1273 SQX1720127
పపరర: మహహష బబబబ కకమక

1279 SQX2033769
పపరర: అసకతషననసర షపక

1282 SQX1720176
పపరర: హహసపసన ఖమన మహమకద

95-175/945

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-65
వయససస:31
లస: పప
95-196/7

1274 SQX2237949
పపరర: గలమరర షపక

95-196/748

భసధసవప: ససబబమక ఏస
ఇసటట ననస:17-2-3/127
వయససస:55
లస: ససస స
95-4/810

1277 SQX2383313
పపరర: సరసబశవ రరవప చనగసటట

95-196/750

తసడడ:డ వరయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:17-2-3/166
వయససస:62
లస: పప
95-196/660

1280 SQX2077147
పపరర: షహహన షపక

95-196/661

భరస : జనరదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/173
వయససస:27
లస: ససస స
95-196/11

1283 SQX2079457
పపరర: పపలర యఖ చకక

95-196/662

తసడడ:డ ఇషదడర రహమమన ఖమన మహమకద తసడడ:డ యలమసద చకక
ఇసటట ననస:17-2-3/173,1ST LINE
ఇసటట ననస:17-2-3/184
వయససస:28
లస: పప
వయససస:72
లస: పప
95-196/752

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకసన
ఇసటట ననస:17-2-3/191
వయససస:48
లస: పప
1287 SQX2196731
పపరర: గరపస చసడడ

95-154/1007

భసధసవప: రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/173
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : జననజసదన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/173
వయససస:27
లస: ససస స
1284 SQX2431914
పపరర: శకనవరసరరవప కకసన

95-179/856

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:17-2-3/161/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరనన ససపత
ఇసటట ననస:17-2-3/169/5
వయససస:18
లస: పప
1281 SQX2439057
పపరర: షహహన షపక

భసధసవప: మహమగద యయజడ జన
ఇసటట ననస:17- 2- 2/222, 2nd line,
వయససస:31
లస: ససస స

1271 SQX2054187
పపరర: కరరమబళ షపక

1276 SQX2050383
పపరర: రరపసనమమక గరరగసటట

95-154/1008

95-196/739

1270 SQX2091833
పపరర: రరహనన షపక

1275 SQX2374817
పపరర: మహహనసదధనన షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17--2-3/156
వయససస:25
లస: పప

1265 SQX2235901
పపరర: నససన
డ షపక

భరస : కమలమకర రరవప బకకమసతషల
ఇసటట ననస:17-2-3/27
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకమక
ఇసటట ననస:17-2-3/123
వయససస:25
లస: పప

95-196/749

95-157/1382

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:17-2-3/9 MASJID LINE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బటటట
ఇసటట ననస:17-2-3/116/B,2ND LINE
వయససస:24
లస: పప

1278 SQX2035780
పపరర: కలమఖణ కలమమర ససపత

95-154/1124

భరస : మహహదధన షపక
ఇసటట ననస:17-2/3/65
వయససస:30
లస: ససస స
95-196/6

1262 SQX2240208
పపరర: ససతతష కలమమర పడత పరటట

తసడడ:డ రమమష బబబబ పడత పరటట
ఇసటట ననస:16-347
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ అడడనన
ఇసటట ననస:16_15_80
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జన సయఖద
ఇసటట ననస:17-2-3/6
వయససస:44
లస: పప
1269 SQX2183762
పపరర: రరమకకకషష మమజగటట

94-12/1401

భరస : కకషష కరశన
ఇసటట ననస:16-256
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరజ
ఇసటట ననస:16-1642-47
వయససస:23
లస: ససస స
1266 SQX2068310
పపరర: బబజ సయఖద

1261 NDX3105228
పపరర: గరయతడ కరశన

1285 SQX2340123
పపరర: ననగగశవరరర బతస న

95-196/753

భరస : మలర కరరరరన రరవప బతస న
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:73
లస: ససస స
95-196/778

1288 SQX2100915
పపరర: ససధఖ కలమమరర కకటబరర
తసడడ:డ ననరరయణ కకటబరర
ఇసటట ననస:17-2-3/206
వయససస:20
లస: ససస స

1286 SQX2362945
పపరర: శకవసత బతస న

95-196/754

భరస : పపరష శకననథ బతస న
ఇసటట ననస:17-2-3/192
వయససస:26
లస: ససస స
95-4/811

1289 SQX2070753
పపరర: పప లమక దగబరపరటట

95-154/1010

భరస : ననరరయణ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:17-2-3-206
వయససస:32
లస: ససస స
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95-196/755

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతక
ఇసటట ననస:17-2-3/207
వయససస:24
లస: పప
1293 SQX2101319
పపరర: గరపస చసద బస బతన

95-196/665

1294 SQX2092385
పపరర: వజయలకడక కరటడగడడ

95-196/757

1297 SQX2171510
పపరర: భబసకర సరయ చసత

1300 SQX2434918
పపరర: ఆరరఫర ససలమసనన షపక

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:17-2-3/220/1,
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/222
వయససస:34
లస: ససస స

1302 SQX1925106
పపరర: వనసకట రతనస పరలడడగబ

1303 SQX1925122
పపరర: దసరర పడసరద రరవప పరలడడగబ

95-196/8

భరస : దసరర పడసరద రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:17-2-3/224
వయససస:36
లస: ససస స
1305 SQX1757343
పపరర: పసరగస షపక

95-15/44

1314 SQX2174670
పపరర: గఫర బబగ అబబనల

95-4/55

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:17-2-3/231
వయససస:20
లస: పప

1309 SQX1843655
పపరర: తరరపఠమక కడడయస

95-6/763

1312 SQX2474120
పపరర: యలర మక చసతలచదరరవప

95-196/759

1315 SQX2188381
పపరర: నససమ అకస ర అబబనల

95-196/9

1318 SQX0729251
పపరర: ససబబ రరవప కకట
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:17-2-3-232/C
వయససస:51
లస: పప

1298 SQX2086833
పపరర: లమవణఖ సప లగస

95-154/1009

1301 NDX2671022
పపరర: సరయ శకనవరస మమరరకగన పలర

94-217/690

1304 SQX2471274
పపరర: నసతన పరలడడగబ

95-196/760

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద పరలడడగబ
ఇసటట ననస:17-2-3/224
వయససస:19
లస: ససస స
95-196/761

1307 SQX2542405
పపరర: పడశరసత మమసరరస

95-196/991

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చనవర
ఇసటట ననస:17-2-3/228
వయససస:31
లస: ససస స
95-4/56

1310 SQX2516235
పపరర: బబతస లకడక లకడక

95-196/984

భరస : బబతస శకనవరస శకనవరస
ఇసటట ననస:17-2-3/229
వయససస:33
లస: ససస స
95-196/762

1313 SQX2512598
పపరర: నససమమ పటబన

95-196/980

భరస : జన పటబన
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:40
లస: ససస స
95-196/764

భసధసవప: రరజగశ ననయక
ఇసటట ననస:17-2-3/230/b
వయససస:51
లస: ససస స
95-196/766

95-196/756

తసడడ:డ వనసకటరరవప మమరరకగన పలర
ఇసటట ననస:17-2-3/223
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరశయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:17-2-3/230
వయససస:80
లస: ససస స
95-196/763

1295 SQX2377901
పపరర: పడకరశ తషలలవ

భరస : ససబబరరవప సప లగస
ఇసటట ననస:17-2-3/217
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ కడడయస
ఇసటట ననస:17-2-3-229
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: రరజగశ ననయక
ఇసటట ననస:17-2-3/230/b
వయససస:54
లస: పప
1317 SQX2171866
పపరర: హహసపన బబబబ సయద

95-196/758

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/228
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ తరరమల గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:17-2-3-229
వయససస:20
లస: ససస స
1311 SQX2030831
పపరర: వననకతనననగసరఈనజన వనజషషవ
శనగపలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:17-2-3/229A
వయససస:18
లస: ససస స

1306 SQX2165645
పపరర: సలమకన షపక

95-196/10

తసడడ:డ రరజ తషలలవ
ఇసటట ననస:17-2-3/210/5
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవనననరరయణ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:17-2-3/224
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/224,1ST LINE
వయససస:56
లస: పప
1308 SQX1890557
పపరర: తరరమల గరరగఎనటటఐ

95-4/816

భసధసవప: సరయరరస
ఇసటట ననస:17-2-3/215a
వయససస:22
లస: పప
95-6/762

1292 SQX1805803
పపరర: ఆశర షపక

భరస : లయజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/208 2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:17-2-3-210/5
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడకరశ తషలలవ
ఇసటట ననస:17-2-3/210/5
వయససస:33
లస: ససస స
1299 SQX2040186
పపరర: ఆదథతఖ వరర న యరకసశశటట

95-15/840

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససకర
ఇసటట ననస:17-2-3/208
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ బస బతన
ఇసటట ననస:17-2-3-210
వయససస:19
లస: పప
1296 SQX2377638
పపరర: మమరర శరరద తషలలవ

1291 SQX2072239
పపరర: రమఖ కకషష ససకర

1316 SQX2188373
పపరర: హఫసజలమర బబగ అబబనల

95-196/765

భసధసవప: రరజగశ ననయక
ఇసటట ననస:17-2-3/230/b
వయససస:28
లస: పప
95-196/987

1319 SQX2241214
పపరర: గబలబబర షపక

95-196/767

భరస : కరశఫతషలర రబబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/234
వయససస:22
లస: ససస స
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1320 SQX2076701
పపరర: ననగ తడజశశన గరరగసటట

95-4/812

తసడడ:డ రరమమతషలమర గరరగసటట
ఇసటట ననస:17-2-3/234/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-196/780

భరస : కకషష మగరరస తషలమవర
ఇసటట ననస:17-2-3-236
వయససస:53
లస: ససస స
1326 SQX2262244
పపరర: సతశ ఇకలకరరస

95-196/769

95-196/771

95-196/772

95-6/764

95-196/981

95-4/57

తసడడ:డ హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:17-2-19
వయససస:34
లస: పప

1333 SQX2338002
పపరర: లలత కలమమరర నరరకవపల

1336 SQX2242675
పపరర: షబన బబగబమ షపక

1339 SQX2513786
పపరర: దథలమరద షపక

1342 SQX2516250
పపరర: బబననల దసరర బబననల

95-5/706

1345 SQX2159192
పపరర: జరరన షపక

95-196/773

1348 SQX2109619
పపరర: వజయ లకడక బబ సదథల
భరస : బససత సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:17-2-27
వయససస:45
లస: ససస స

1325 SQX2356087
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప బబ లల

95-196/782

1328 SQX2247013
పపరర: మసగమక అవపల

95-196/770

1331 SQX2539419
పపరర: మమలమబ షపక

95-196/990

1334 SQX2347870
పపరర:  

95-196/774

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:17-2-3/245
వయససస:28
లస: పప
95-196/747

1337 SQX2463925
పపరర: చలర పసచపర ననయబడడ

95-196/775

తసడడ:డ చలర మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:17-2-3/247
వయససస:38
లస: పప
95-196/982

1340 SQX2074227
పపరర: శకనస ఏలలపపరర

95-4/813

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:17-2-3/250
వయససస:46
లస: పప
95-196/985

1343 SQX2054138
పపరర: నససమ షపక షపక

95-4/814

భరస : మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:52
లస: ససస స
95-196/776

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:26
లస: ససస స
95-6/761

తసడడ:డ రరమరరవప గబడడడటట
ఇసటట ననస:17-2-3/236
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-243
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబననల రమణ బబననల
ఇసటట ననస:17-2-3/290
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఫజలకదదధన మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-3/330
వయససస:35
లస: ససస స
1347 SQX2044188
పపరర: బబజ షపక

95-179/901

భరస : అబబనల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/247/3
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనడడ
ఇసటట ననస:17-2-3/255
వయససస:25
లస: పప
1344 SQX2083913
పపరర: రజయ ససలమసనన మహమకద

1330 SQX2450922
పపరర: ససభబన షపక

95-26/823

భరస : రమ రరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నయళమ ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:17-2-3/ 246/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ లమల షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/247/3
వయససస:45
లస: పప
1341 SQX1843713
పపరర: వనసకట సరయ భబరర వ దనడడ

95-196/664

భరస : నరరకవపల నరగశ కలమమర నరగశ
ఇసటట ననస:17-2-3/245
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:17-2-3/246
వయససస:32
లస: పప
1338 SQX2513778
పపరర: అబబనల షషకకర షపక

1327 SQX1998608
పపరర: హససన సయద

1322 SQX2079374
పపరర: సశపన గబడడడటట

తసడడ:డ కకటయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:17-2-3-237
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమలమబ షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-243
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: లలత కలమమరర లలత
ఇసటట ననస:17-2-3/245
వయససస:53
లస: పప
1335 SQX2097319
పపరర: గసగయఖ పరరమ

95-196/781

భసధసవప: ఫణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:17-2-3/240/a
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:17-2-3/242
వయససస:46
లస: ససస స
1332 SQX2350072
పపరర: నరగశ కలమమర నరరకవపల

1324 SQX2238624
పపరర: నవఖ దసడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:17-2-3-236
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:17-2-3/238
వయససస:29
లస: పప
1329 SQX2399673
పపరర: నడరజహన షపక

95-196/768

Deleted

తసడడ:డ రరమమతషలమర గరరగసటట
ఇసటట ననస:17-2-3/234/a
వయససస:18
లస: ససస స
1323 SQX2194231
పపరర: ధనలకడక తషలమవర

1321 SQX2253979
పపరర: ననగ తడజశశన గరరగసటట

1346 SQX1998632
పపరర: శరమ శదధనన షరయయద

95-15/841

భసధసవప: ఫణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:17-2-3/2240/a golusu
వయససస:55
లస: పప
95-4/809

1349 SQX2523199
పపరర: జజన బఇవనజ సయద

95-145/1254

భరస : మహమకద సయద
ఇసటట ననస:17-2-32/A
వయససస:54
లస: ససస స
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95-196/783

1351 SQX2056992
పపరర: షరహబ షపక

భరస : షమర షపక
ఇసటట ననస:17-2-34
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:17-2-51
వయససస:19
లస: పప

95-196/785
1353 SQX2187904
పపరర: హరరహరమణణకసఠ శకహరరరత
వకకలగడడ
తసడడ:డ పపరషజననరరనరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:17-2-57
వయససస:18
లస: పప

1354 SQX1989466
పపరర: మబనరరననసర మహమకద
భరస : జజబఊలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-70/B
వయససస:24
లస: ససస స

1356 SQX2179992
పపరర: మసరసన వల షపక

1357 SQX2112308
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసగ

95-196/786

తసడడ:డ హహహడనడ వల షపక
ఇసటట ననస:17-2-75/2
వయససస:49
లస: పప
95-196/787

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:17-2-80
వయససస:32
లస: ససస స

1360 SQX2533032
పపరర: బసరవరలకడక ఉపపతల

94-154/596

1363 SQX2472694
పపరర: ఘన శశశదన షపక

భరస : వనసకటటశశరరర యమరశ
ఇసటట ననస:17/2/317 JANI NICHHEMJAYA
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:17-3-6
వయససస:58
లస: పప

1365 SQX2472645
పపరర: పరవన షపక

1366 SQX2456911
పపరర: షపక అబబనలమర

95-196/788

భరస : హహమయగన షపక
ఇసటట ననస:17-3-10/3
వయససస:48
లస: ససస స
95-6/765

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:17-6-335/26
వయససస:21
లస: పప

1369 SQX2115533
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-200/1023

95-179/903

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:17-9-27/A
వయససస:23
లస: ససస స

1372 SQX1804756
పపరర: షరహహన షపక

95-145/1257

95-16/608

Deleted

తసడడ:డ సరదసలమర హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-33
వయససస:18
లస: పప

95-222/1159

1375 SQX2522431
పపరర: వససస అకకస షపక

95-135/630

తసడడ:డ అబబనల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/h
వయససస:20
లస: ససస స

1358 SQX2535680
పపరర: షపక వహహద షపక అబబనల గఫర

95-110/774

1361 SQX1981554
పపరర: అరచన మబనపల

95-145/9

1364 NDX3086774
పపరర: శకహరర చదరరకకరర

94-216/748

తసడడ:డ చదరరకకరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:17-3-9
వయససస:27
లస: పప
95-179/902

1367 SQX2533230
పపరర: ననగరరరరన ఠగళళటట

95-179/1202

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఠగళళటట
ఇసటట ననస:17-5-310
వయససస:30
లస: పప
95-38/778

1370 SQX2101954
పపరర: ససఫసయన షపక

95-224/1175

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-8-44/1
వయససస:20
లస: పప
95-224/3

1373 SQX2094613
పపరర: షహమర ససలమసనన సయఖద

95-16/607

తసడడ:డ యగససఫ హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:17-10-32a
వయససస:22
లస: ససస స
95-224/1660

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:17-10-59
వయససస:19
లస: పప
1378 SQX1969567
పపరర: ఆయషర పరరరరన షపక

95-196/667

భరస : రవ కలమమర మబనపల
ఇసటట ననస:17-2-80/14
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:17-10-11
వయససస:28
లస: ససస స

1374 SQX2083988
పపరర: ఇననమగలమర హహసపన సయఖద

1355 SQX2062545
పపరర: ఫకరరదధనన అల అహమద షపక

భరస : షపక అబబనల గఫర
ఇసటట ననస:17-2-79/7
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల వరదడద షపక
ఇసటట ననస:17-7-11
వయససస:36
లస: పప

1371 SQX2480978
పపరర: అకస ర షపక

95-196/784

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-2-75/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబబనల జబబర
ఇసటట ననస:17-4-21/a
వయససస:19
లస: పప

1368 SQX2046159
పపరర: హరరశ బతష
స ల

తసడడ:డ మహబగబ బబష షపక
ఇసటట ననస:17-11-21/C
వయససస:19
లస: పప

95-196/666

భసధసవప: బసవరరజ ఉపపతల
ఇసటట ననస:17-2-80/5
వయససస:31
లస: ససస స

1362 NDX2544617
పపరర: పరరశత యమరశ

1352 SQX2240513
పపరర: పరలకరళళరర ననమమశ

తసడడ:డ పరలకరళళరర శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:17-2-55/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:17-2-79
వయససస:58
లస: పప

1359 SQX2419646
పపరర: నజమ షపక

1377 SQX2047272
పపరర: దధనసల అననసరర షపక

95-154/1012

1376 SQX1884121
పపరర: అబబనల బబష షపక

95-16/27

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:17-10-78
వయససస:26
లస: పప
95-110/10

1379 SQX2108512
పపరర: షరహహద ఆఫసడద మహమకద

95-110/647

తసడడ:డ అబబనల వహహద మహమకద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:21
లస: పప
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1380 SQX2308724
పపరర: అబబనల హమద మహమకద

95-222/1229

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:43
లస: పప
1383 SQX2543585
పపరర: ఫహహమ మహమకద

95-224/1679

95-179/2

95-212/5

95-164/828

95-164/928

95-164/32

95-7/1034

తసడడ:డ యశరడన బబష
ఇసటట ననస:17-22-18/1
వయససస:23
లస: పప

1393 SQX2265205
పపరర: రమదడవ భగపత

1396 SQX1832955
పపరర: ననసచనరమక బసతషల

1399 SQX2162741
పపరర: శవ కలమమరర రగతష

1402 SQX2079036
పపరర: మబబన మహమకద

95-205/1

1405 SQX1646454
పపరర: ఉమర ఫరరఖ షపక

95-164/929

1408 SQX2542595
పపరర: వనసకట కకషష చసతలచదరరవప
తలర : వనసకట లకడక చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:17-23-2/48
వయససస:21
లస: పప

1388 AP151000696217
పపరర: వనసకనన జకలకల జకలకల

95-212/4

1391 SQX2066942
పపరర: నగరజ నలపప

95-5/705

1394 SQX1976778
పపరర: నహహదన షపక

95-164/29

భరస : ఫజలలలమర షపక
ఇసటట ననస:17-15-7/24
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/30

1397 SQX1767359
పపరర: యయసస భగపత

95-164/31

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప భగపత
ఇసటట ననస:17-15-12
వయససస:31
లస: పప
95-164/927

1400 SQX1806801
పపరర: దసరరరరరవప చదననన

95-7/20

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదననన
ఇసటట ననస:17-16-16
వయససస:22
లస: పప
95-136/669

1403 SQX2037109
పపరర: యబససఫ మహమకద

95-222/1160

తసడడ:డ అబబనల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-20/A
వయససస:45
లస: పప
95-205/2

తసడడ:డ అబబనల మమలక షపక
ఇసటట ననస:17-18-6
వయససస:23
లస: పప
94-243/1092

95-179/855

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద నలపప
ఇసటట ననస:17-15-5
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యబససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:17-16-20/A
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల మమలక షపక
ఇసటట ననస:17-18-6
వయససస:22
లస: పప
1407 NDX3032711
పపరర: అకస ర హహసపన షపక

95-205/912

భరస : యయససననధ రగతష
ఇసటట ననస:17-15-16B
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చదనన శకనవరస
ఇసటట ననస:17-16-16 2/2 LINE
వయససస:46
లస: ససస స
1404 SQX1646462
పపరర: అబగబకరర ససదన థఖ షపక

1390 SQX2541209
పపరర: అబబనల లతఫ షపక

1385 SQX2054963
పపరర: మబనశర బబష షపక

తసడడ:డ చటటట యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:17-13-1433
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరకసత కలమమర బసతషల
ఇసటట ననస:17-15-12
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర బసతషల
ఇసటట ననస:17-15-12
వయససస:37
లస: పప
1401 SQX1988088
పపరర: చదనన రమణమక

95-179/854

భరస : ననగరరరరన భగపత
ఇసటట ననస:17-15-7/6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనన షపక
ఇసటట ననస:17-15-7/24
వయససస:29
లస: పప
1398 SQX1832930
పపరర: కరకసత కలమమర బసతషల

1387 SQX2000800
పపరర: షకకర షపక

95-222/1231

తసడడ:డ అబబనల సమద షపక
ఇసటట ననస:17-12-19/A,
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరయమజదధనన షపక
ఇసటట ననస:17-14-10
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:17-15-7/5
వయససస:21
లస: పప
1395 SQX2236230
పపరర: బబష షపక

95-180/767

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:17-12-1017
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కకటమక
ఇసటట ననస:17-13-1453
వయససస:60
లస: ససస స
1392 SQX2055317
పపరర: గరపస భజసతడ

1384 SQX2058188
పపరర: అఫసడదథ సయద

1382 SQX2308708
పపరర: మహమకద మహహద

తసడడ:డ అబబనల హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇదథస
డ సయద
ఇసటట ననస:17-12-12/9
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరస కలమమర
ఇసటట ననస:17-12-608
వయససస:54
లస: ససస స
1389 AP151000702257
పపరర: కకటమక పససపపలలటట

95-222/1230

భరస : అబబనల హమద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫహహమ ఫరరద
ఇసటట ననస:17-11-21/H
వయససస:33
లస: ససస స
1386 MLJ1739887
పపరర: లకడక కలమమరర నడనన

1381 SQX2308948
పపరర: హలమమ మహమకద

1406 SQX2075885
పపరర: ఆమరరర సపసన షపక

95-16/609

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:17-19-23
వయససస:20
లస: పప
95-110/776

1409 SQX2077576
పపరర: అరరరయమ ఫరరరన మహమకద

95-154/1011

తసడడ:డ హహదయతషలమర మహమకద
ఇసటట ననస:17-23-29/3
వయససస:22
లస: ససస స
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1410 SQX1815141
పపరర: మనడసర షపక
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95-110/11

తసడడ:డ అబబనలమర షపక
ఇసటట ననస:17-23-134
వయససస:25
లస: పప
1413 SQX2063683
పపరర: వనసకటటశశరరర దనఘబపత

95-110/648

95-196/779

95-132/830

95-5/704

95-34/470

95-125/5

95-136/948

భరస : వనసకట శవకలమమర రగతష
ఇసటట ననస:18-2-8/A
వయససస:30
లస: ససస స

1423 SQX2454510
పపరర: అనసత పదనకవత మమడడరర

1426 SQX2454494
పపరర: కకషష రరజగశ మమడడరర

1429 SQX2539211
పపరర: కరకసత కలమమర మబతనఖల

1432 SQX2310845
పపరర: వనసకట శవ పడసరద నలపప

95-135/819

1435 SQX2469302
పపరర: వనసకట కకషష బసగరరర

95-34/468

95-34/471

భరస : అబబనర రజరక షపక
ఇసటట ననస:18-3-3
వయససస:33
లస: ససస స

95-110/770

1421 NDX2839348
పపరర: షషకకర షపక

94-208/1187

1424 SQX2454452
పపరర: వరరట మమడడరర

95-34/469

1427 SQX2477065
పపరర: రమమశ కలమమర డనబబబరర

95-135/636

తసడడ:డ మహన రరవప డనబబబరర
ఇసటట ననస:18-1-34/A
వయససస:36
లస: పప
95-136/946

1430 SQX2539484
పపరర: పపసడనరర కకడడ మబతనఖల

95-136/947

తసడడ:డ దసరర రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:18-2-1B
వయససస:55
లస: పప
95-135/638

1433 SQX2485647
పపరర: లలత నలమపప

95-135/818

తసడడ:డ వ.యస. పడసరద నలమపప
ఇసటట ననస:18-2-4
వయససస:26
లస: ససస స
95-135/631

Deleted

1438 SQX2420347
పపరర: రబయమ బససడ షపక

1418 SQX2506426
పపరర: రజయ షపక

తసడడ:డ సరయ కలమమర మమడడరర
ఇసటట ననస:17-430
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకషష బసగరరర
ఇసటట ననస:18 2 6
వయససస:23
లస: పప
95-135/639

95-15/842

తసడడ:డ జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:17-185
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: కకరణ కలమమర దసపరటట
ఇసటట ననస:18-2-4
వయససస:54
లస: పప

భరస : వ..యస పడసరద నలమపప
ఇసటట ననస:18-2-4
వయససస:50
లస: ససస స
1437 SQX2301596
పపరర: వరణణ రగతష

95-132/1003

తసడడ:డ పపసడనరర కకడడ మబతనఖల
ఇసటట ననస:18-2-1B
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప పపసడనరర కకడడ
ఇసటట ననస:18-2-1b
వయససస:55
లస: పప
1434 SQX2485688
పపరర: వనసకట లకడకజ నలమపప

1420 SQX2510816
పపరర: ఫజలలలమర ఖమన పఠరన

1415 SQX2070589
పపరర: రమణయఖ చవర

భరస : షపక జబబర
ఇసటట ననస:17-23-2270
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర మమడడరర
ఇసటట ననస:17-430
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరస చచదరర పపరర
ఇసటట ననస:18-1-117 LALAPETA
వయససస:25
లస: పప
1431 SQX2539583
పపరర: పపసడనరర కకడడ మబతనఖల

95-16/610

భరస : వనసకట పరబడహకచనరర మమడడరర
ఇసటట ననస:17-430
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర మమడడరర
ఇసటట ననస:17-430
వయససస:25
లస: ససస స
1428 SQX1866573
పపరర: ఓమ రరస చచదరర పపరర

1417 SQX2077592
పపరర: బబష షపక

95-196/663

తసడడ:డ ననరరయణ చవర
ఇసటట ననస:17-23/228
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:17-125/3
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: శకదడవ చమలమరరక
ఇసటట ననస:17/243
వయససస:19
లస: పప
1425 SQX2454478
పపరర: అలలఖఖ మమడడరర

95-174/675

తసడడ:డ కయగస షపక
ఇసటట ననస:17-23-236/6
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఫకరరదధనన షపక
ఇసటట ననస:17-76/76
వయససస:18
లస: ససస స
1422 SQX2104529
పపరర: అఖల కలమమర రరడడడ యయరరవ

1414 SQX2057545
పపరర: లకడక దనఘబపత

1412 SQX2090033
పపరర: కకటటశశర రరవప కకతనస

తసడడ:డ చసదడయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:17-23/206
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనహహపత
ఇసటట ననస:17-23-225
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పలగన
ఇసటట ననస:17-23-230
వయససస:32
లస: పప
1419 SQX2045896
పపరర: శమ మబనసర షపక

95-110/12

తసడడ:డ దవపడ షపక
ఇసటట ననస:17-23-134
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ దనఘబపత
ఇసటట ననస:17-23-225
వయససస:39
లస: పప
1416 SQX2444875
పపరర: శకనవరసరరవప పలగన

1411 SQX1815083
పపరర: అబబనలమర షపక

95-135/654

1436 SQX2480564
పపరర: వనసకట కకషష బసగరరర

95-135/632

తసడడ:డ గరపరల కకషష బసగరరర
ఇసటట ననస:18 2 6
వయససస:23
లస: పప
1439 SQX2078616
పపరర: అబబనల కరరస

95-135/603

భసధసవప: రహమతషననసర బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:18-3-8
వయససస:41
లస: పప
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1440 SQX2420305
పపరర: ఆరరఫర ఫయమజ
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95-135/655

భరస : షపక కలస కలస
ఇసటట ననస:18-3-8
వయససస:37
లస: ససస స
1443 SQX0458885
పపరర: అలమ సయఖద

95-130/4

95-135/641

95-135/841

95-136/671

95-135/645

95-135/646

తసడడ:డ అబబనల రహహస షపక
ఇసటట ననస:18-3-23
వయససస:20
లస: పప

1453 SQX2427813
పపరర: మగబబల షపక

1456 SQX2514867
పపరర: శశహహబ షపక

1459 SQX2519403
పపరర: అససఫ ఖమన పఠరన

95-135/647

1462 SQX2468411
పపరర: ఏలయమస సయద

95-135/643

95-136/941

తసడడ:డ మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:57
లస: పప
1451 SQX2539609
పపరర: షసషసర షపక

1454 SQX2450518
పపరర: జమల షపక

1457 SQX2255107
పపరర: షపక సప హహయల షపక

95-135/829

1460 SQX1888098
పపరర: రబయమ షపజక

తసడడ:డ అబబనల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-3-24
వయససస:27
లస: ససస స

95-135/844

95-135/644

95-130/772

95-135/3

తసడడ:డ గఫరరర షపజక
ఇసటట ననస:18-3-17
వయససస:23
లస: ససస స
95-135/633

1463 SQX2440436
పపరర: నజమబదధనన సయఖద

95-135/648

తసడడ:డ రహహమబదధనన సయఖద
ఇసటట ననస:18-3-18/A
వయససస:60
లస: పప

95-135/650 1466 SQX2330132
1465 SQX2383560
పపరర: కకÓకగకవదడ చకకక జజసఫ కరససఎ
పపరర: జమల సయఖద

1468 SQX2250124
పపరర: ఫరహహమబననసర షపక

95-135/840

తసడడ:డ షపక అబబనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-3-16/A
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: పరసకక జజసఫ చకకక
ఇసటట ననస:18-3-19
వయససస:63
లస: పప
95-135/652

1448 SQX2534063
పపరర: సతస ర షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-3-16
వయససస:44
లస: పప

తలర : జబబజదన బబగబమ
ఇసటట ననస:18/3/18 a
వయససస:32
లస: పప
95-135/649

95-135/640

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమబబగలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-3-16/A
వయససస:40
లస: పప

భరస : నజమబదధనన సయఖద
ఇసటట ననస:18-3-18/A
వయససస:56
లస: ససస స
1467 SQX2227882
పపరర: అఖల షపక

95-135/843

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:18-3-16
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:18-3-17
వయససస:19
లస: ససస స
1464 SQX2430981
పపరర: జబబజదన బబగస

95-135/642

తసడడ:డ అజజస షపక
ఇసటట ననస:18-3-14
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబబనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-3-16/A
వయససస:19
లస: ససస స
1461 SQX2390045
పపరర: నశరత అసజమ షపక

1450 SQX2535151
పపరర: రరజశన షపక

1445 SQX0459032
పపరర: షహహనన బబగబమ

Deleted

తసడడ:డ అబబనల ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:18
లస: పప

భరస : జమల
ఇసటట ననస:18-3-16
వయససస:40
లస: ససస స
1458 SQX2182558
పపరర: షపక అయయషర షపక

1447 SQX2288090
పపరర: అఫసఫ ఊల హసన సయద

95-128/1009

భరస : అలస సయద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:43
లస: ససస స

Deleted

భరస : అబబనల వహహద లలట షపక
ఇసటట ననస:18-3-13A
వయససస:51
లస: ససస స
1455 SQX2349314
పపరర: నగరర షపక

95-130/771

తసడడ:డ అలస సయద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:29
లస: పప
1452 SQX2079176
పపరర: షరజహన బబగబమ షపక

1444 SQX2250645
పపరర: మహ జబన షపక

1442 SQX2075687
పపరర: అఫసఫ ఊల హసన సయద

తసడడ:డ అలస సయద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మగబబల శశక
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబగబ భబష సపజయఖద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:33
లస: ససస స
1449 SQX2534188
పపరర: షబయర షపక

95-128/1008

భరస : అలస సయద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యగసఫ సయఖద
ఇసటట ననస:18-3-13
వయససస:47
లస: పప
1446 SQX2476299
పపరర: బబ హజరర పరవన సపజయఖద

1441 SQX2075588
పపరర: షహహనన బబగబమ

95-135/651

తసడడ:డ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:18-3-20
వయససస:29
లస: ససస స
95-135/653

1469 SQX2167591
పపరర: గబలమబ మహమకద

95-135/658

భరస : అజకల
ఇసటట ననస:18-4-1
వయససస:40
లస: ససస స

Page 53 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

1470 SQX2543106
పపరర: అజమల మహమకద

95-136/952

తసడడ:డ అనశరరలమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:18-4-1
వయససస:48
లస: పప
1473 SQX2337236
పపరర: తససర స ఫరతమ షపక

95-135/665

95-135/669

95-135/670

1477 SQX2502862
పపరర: నజల పరవన షపక

1480 SQX2357275
పపరర: షపక బబష

95-135/660

1483 SQX2220150
పపరర: ఫహహమగలర షపక

తసడడ:డ అమర బబగ
ఇసటట ననస:18-5-3
వయససస:37
లస: పప

1486 SQX2403137
పపరర: అబబనల రహమన షపక

తసడడ:డ మహమకద యగనస షపక
ఇసటట ననస:18-5-3
వయససస:21
లస: పప
1491 SQX2183416
పపరర: అబబనలమర షపక

95-135/689

95-135/692

తసడడ:డ జవద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:19
లస: పప

1495 SQX2182210
పపరర: షమయబదధనన షపక

95-135/671

1498 SQX2540607
పపరర: అబబనల జబబర
తసడడ:డ అబబనల జబబర
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:47
లస: పప

95-135/821

1481 SQX2247104
పపరర: ఇరరరద బబగస షపక

95-135/659

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:18-4-10
వయససస:51
లస: ససస స
95-135/661

1484 SQX2309359
పపరర: శవమక పరకననటట

95-135/668

భరస : అసజ రరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:18-4-42
వయససస:58
లస: ససస స
95-135/683

1487 SQX2469120
పపరర: తససనమ ఫసరడ గసప షపక

95-135/684

తసడడ:డ అబబనల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-5-3
వయససస:21
లస: ససస స
95-135/5

1490 SQX2295483
పపరర: మహహబ షపక

95-135/688

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:18-5-6-A
వయససస:48
లస: పప
95-135/690

1493 SQX2280444
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

95-135/691

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:18-5-9/C
వయససస:39
లస: పప
95-135/693

తసడడ:డ అబబనలమర షపక
ఇసటట ననస:18-5-9/C
వయససస:20
లస: పప
95-135/673

1478 SQX2503084
పపరర: అబబనల ఖమతబ అలస షపక

Deleted

భరస : అబబనలమర సయద
ఇసటట ననస:18-5-9/C
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనలమర షపక
ఇసటట ననస:18-5-9/C
వయససస:22
లస: ససస స
1497 SQX2225589
పపరర: బబజ షహహద అల ఖమన పఠరన

1492 SQX2183895
పపరర: షమమ సయద

95-135/667

తసడడ:డ అబబనల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:18-4-5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-5-6/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల అజస షపక
ఇసటట ననస:18-5-9/c
వయససస:57
లస: పప
1494 SQX2182236
పపరర: అరరర షపక

95-135/820

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:18-5-3
వయససస:48
లస: పప

95-135/685 1489 SQX1876994
1488 SQX2160505
పపరర: నసరర అహమకద మహమకద
పపరర: అమరరన షపక

1475 SQX2162295
పపరర: నశరత అసజమ షపక

Deleted

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:18-4-10
వయససస:19
లస: పప
95-135/605

95-135/664

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: వససమ అకకస
ఇసటట ననస:18-4-8
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:18-4-10
వయససస:21
లస: పప
1485 SQX2078756
పపరర: మబషరటక బబగ

95-135/666

భరస : అబబనల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:18-4-5
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ షకకల ఇసతయమజ ఖమన
ఇసటట ననస:18-4-6
వయససస:20
లస: ససస స
1482 SQX2247112
పపరర: రహహమబలమర షపక

1474 SQX2253276
పపరర: నశరత అసజమ షపక

1472 SQX2338440
పపరర: సలక షపక

భరస : యహహయమ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమర అల షపక
ఇసటట ననస:18-4-5
వయససస:49
లస: పప
1479 SQX2367878
పపరర: అనసర తబసససస

95-135/663

తసడడ:డ శలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహహకద ఖమన
ఇసటట ననస:18-4-4
వయససస:31
లస: ససస స
1476 SQX2452597
పపరర: అబబనల ఖదధర షపక

1471 SQX2337251
పపరర: మహమగద ఖమన పఠరన

95-135/672
1496 SQX2395127
పపరర: మబజహహద ఇమమమ న మహమకద

తసడడ:డ అబబనల హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:19
లస: పప
95-135/845

1499 SQX2542900
పపరర: అబబనల హఫసజ

95-135/848

తసడడ:డ అబబనల జబబర
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:47
లస: పప
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1500 SQX2548014
పపరర: నససస షపక
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95-135/851

భరస : అబబనల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:18-5-12
వయససస:40
లస: ససస స
1503 SQX2481398
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-135/676

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-5-12/A
వయససస:54
లస: ససస స
95-135/678

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-5-12/A
వయససస:31
లస: పప
1506 SQX2482990
పపరర: బసస షహహద అల ఖమన పఠరన

1501 SQX2254217
పపరర: అమరరననస షపక

1504 SQX2328987
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడడ:డ జవద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-5-12, 1ST LANE
వయససస:20
లస: పప

1507 SQX2027753
పపరర: ఫఖజజ బబగబమ షపక

95-135/677

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-5-12/a
వయససస:38
లస: పప
95-135/679

1505 SQX2482834
పపరర: బసస షహహద అల ఖమన పఠరన
తసడడ:డ జవద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-5-12, 1ST LANE
వయససస:20
లస: పప

95-135/604

భరస : రఫస బబగ మగల
ఇసటట ననస:18-5-16
వయససస:38
లస: ససస స

1508 SQX1774017
పపరర: హహమమరర షపక

95-135/6

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:18-5-19/2
వయససస:24
లస: ససస స

95-135/680 1510 SQX2420263
95-135/681 1511 SQX1720705
1509 SQX1286484
పపరర: రరజజశనన మయన ఖమన పఠరన
పపరర: మయన అబబనలమర ఖమన పటబన
పపరర: హబబబ షపక

భరస : మయన అబబనలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-5-20/1
వయససస:32
లస: ససస స
1512 SQX2503456
పపరర: ఫసరరజ బబష షపక

తసడడ:డ అహమకద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:18-5-20/1,
వయససస:32
లస: పప
95-135/830

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:18-5-25/A
వయససస:40
లస: పప
95-135/832
1515 SQX2522852
పపరర: అకబర బబష అలయస అబబనలమర
మహమకద
తసడడ:డ అబబనల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:18-5-27
వయససస:23
లస: పప

1516 SQX2522910
పపరర: హససన ససలమసనన అలయస
గబలజజర బబగబమ ఎసడడఎ
తసడడ:డ అబబనల సలమస ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:18-5-27 1st line
వయససస:26
లస: ససస స

95-135/835

1518 SQX1837954
పపరర: సన సయఖద

1519 SQX1814722
పపరర: షరహహదన సయఖద

95-135/9

భరస : ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:18-5-30
వయససస:27
లస: ససస స
1521 SQX2265874
పపరర: వహహద షపక
తసడడ:డ పసర షపక
ఇసటట ననస:18-05-31
వయససస:19
లస: పప
1524 SQX0138685
పపరర: జజన బబషర షపక

95-125/647

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:18-6-2
వయససస:19
లస: పప

1525 SQX2318392
పపరర: తససనమ షపక

95-135/10

1528 SQX2332047
పపరర: ఇరరరన మహమకద
తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:18-6-9
వయససస:21
లస: పప

95-135/8

1520 SQX1837988
పపరర: ఖమజజ సయఖద

95-136/4

తసడడ:డ ఆజజద సయఖద
ఇసటట ననస:18-5-30
వయససస:34
లస: పప
95-135/686

1523 SQX1991157
పపరర: పరవన షపక

95-136/672

భరస : షపక కరరమబలర హసపబసడ
ఇసటట ననస:18-5-40
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/687

తసడడ:డ అలస బబష షపక
ఇసటట ననస:18-5-43
వయససస:18
లస: ససస స
95-135/701

1517 SQX1888106
పపరర: ననజయమ డననష షపక
భరస : అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:18-5-30
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర షపక
ఇసటట ననస:18-5-31
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనసద బబషర
ఇసటట ననస:18-5-41/A
వయససస:31
లస: పప
1527 SQX2160406
పపరర: ఇలయమజ షపక

1522 SQX2413268
పపరర: అజకతషలర హ షరరఫ షపక

95-135/831
1514 SQX2520328
పపరర: అమరరన ఫరతమ మహమకద

తసడడ:డ అబబనల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:18-5-27
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఆజజద సయఖద
ఇసటట ననస:18-5-30
వయససస:73
లస: ససస స
95-135/635

95-135/7

భరస : ఖసదసనస షపక
ఇసటట ననస:18-5-23
వయససస:26
లస: ససస స

1513 SQX2520310
పపరర: రజయ ససలమసనన అలయస
అయయషర మహకద
తసడడ:డ అబబనల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:18-5-27
వయససస:22
లస: ససస స

95-135/822

95-135/674

Deleted

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-5-12/A
వయససస:30
లస: పప
95-135/675

1502 SQX2184125
పపరర: అసర స షపక

1526 SQX2430718
పపరర: వరహహద పటబటన

95-135/700

భరస : నజర ఖమన పటబటన
ఇసటట ననస:18-6-2
వయససస:36
లస: ససస స
95-135/712

1529 SQX2507440
పపరర: కగసర షపక

95-135/826

తసడడ:డ ఎసఎమఎ యకలబ అల షపక
ఇసటట ననస:18-6-9
వయససస:20
లస: ససస స
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1530 SQX2218436
పపరర: రహమన షపక
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95-135/694

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:18-6-11
వయససస:20
లస: పప

1531 SQX1814391
పపరర: బబజ సఎద

తసడడ:డ ససభబన సఎద
ఇసటట ననస:18-6-11/2/4
వయససస:42
లస: పప

1533 SQX2474229
పపరర: ఖదరరబ షపక

95-135/696

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:48
లస: ససస స

1534 SQX2367225
పపరర: మబససబ అవర రహమన షపక

95-135/699

తసడడ:డ మఖసబల షపక
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:24
లస: ససస స

1537 SQX2542348
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-135/833

1540 SQX2522902
పపరర: దథలమరద బబగబమ మహమకద

తసడడ:డ అబబనల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:18-6-18 ahamad nagar
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల సలమస మహమకద
ఇసటట ననస:18-6-18 ahmed nagar
వయససస:38
లస: ససస స

1542 SQX2184117
పపరర: ఇసరకయల షపక

1543 SQX2504603
పపరర: అలయ షపక

95-135/702

Deleted

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:18-6-21
వయససస:26
లస: పప
1545 SQX2388254
పపరర: ఫరరక షపక

95-135/703

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:18-6-21/b
వయససస:26
లస: పప
1548 SQX1968908
పపరర: ఏకలల వజయలకడక

95-166/39

భరస : హసపబసడ ఏకలల
ఇసటట ననస:18-175/EY 3RD LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-163/991

95-157/1393

భరస : వనసకటటశశరరర ఏకకకరఠర
ఇసటట ననస:25-8-25
వయససస:44
లస: ససస స
1557 SQX2056166
పపరర: గరపస శవ రరస రరమశశటట
తసడడ:డ కనన
ఇసటట ననస:26-3-43
వయససస:26
లస: పప

95-135/847

95-135/834

95-135/698

1538 SQX2546513
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-135/850

1541 SQX1869700
పపరర: సలస మహమకద

95-135/12

తసడడ:డ బబబర మహమకద
ఇసటట ననస:18-6-20
వయససస:27
లస: పప
95-135/823

1544 SQX2504686
పపరర: బబగ
ర షపక

95-135/824

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:18-6-21
వయససస:23
లస: పప

1546 SQX0772608
పపరర: యమససకన మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ షబబర మహమమకద
ఇసటట ననస:18-19-13
వయససస:33
లస: ససస స

95-64/935

1549 SQX1862614
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-164/33

1547 SQX2327278
పపరర: అశశక గరగబ

95-195/1375

తసడడ:డ యలర మసద గరగబ
ఇసటట ననస:18-39-13/1
వయససస:18
లస: పప
1550 SQX2496800
పపరర: చసకకమక వరర

95-163/1362

తసడడ:డ మహన రరవప వరర
ఇసటట ననస:20-18-420
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశష పరరర సరరధథ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-10-7
వయససస:20
లస: ససస స

1553 SQX2442846
పపరర: పడమల అలయస పపలపరటట
పపరగదడవ ఇమకడడశశటట
భరస : వజయ శశఖర ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:24-13-8
వయససస:41
లస: ససస స

1555 SQX2030104
పపరర: జయ రరమ కకషష చడసబబటట

1556 SQX0756353
పపరర: నరసససహరరవప వనలకపరర

95-156/740

95-155/715

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చడసబబటట
ఇసటట ననస:25-17-511/2
వయససస:18
లస: పప
95-166/1067

1535 SQX2417392
పపరర: హహసపసనఅహమద షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-6-16
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:18-6-21
వయససస:21
లస: ససస స

1552 SQX2092971
పపరర: హరరపసడయ గబడడవరడ

95-135/695

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-11-16
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగయఖ గసజ
ఇసటట ననస:20-30-20/2
వయససస:35
లస: ససస స
1554 SQX2454759
పపరర: ధన లకడక ఏకకకరఠర

95-135/697

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-6-16
వయససస:22
లస: పప

1539 SQX2522878
పపరర: సరరసజ ససలమసనన మహమకద

1532 SQX2420180
పపరర: మకకబల షపజక

భసధసవప: ఖమదరరమ షపజక
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:18-6-13
వయససస:28
లస: పప

1536 SQX2367613
పపరర: కరరమబననసర షపక

1551 SQX2054971
పపరర: దకకయణణ గసజ

95-135/11

1558 SQX2247146
పపరర: లకడక పడసనన బగరర
తసడడ:డ సడరఖ ననరరయమననఖ బగరర
ఇసటట ననస:26-14-23/8
వయససస:22
లస: ససస స

95-166/1146

95-155/24

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-56-785
వయససస:30
లస: పప
95-142/709

1559 SQX1739036
పపరర: సరయ ఫణణతడజ బబ డడడ

95-159/18

తసడడ:డ సససదర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-18-47
వయససస:25
లస: పప
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1560 SQX2053304
పపరర: ససరజదధనన షపక
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95-159/664

తసడడ:డ మహమకద రహహమబదధనన షపక
ఇసటట ననస:26-18-71
వయససస:18
లస: పప
1563 SQX2055259
పపరర: జజనవనససర మరరకపపడడ

95-164/829

తసడడ:డ శరససన మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-238/2
వయససస:39
లస: పప
1566 SQX1767953
పపరర: అబబనల గఫపర సయఖద

95-164/35

95-142/710

తసడడ:డ వజయ శసకర కసదదపప
ఇసటట ననస:26-44-64/A
వయససస:20
లస: ససస స
1575 SQX2424182
పపరర: వనసకటటష ఓరరచ

95-164/931

95-154/1019

95-160/755

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గళర
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:29
లస: పప

95-164/36

1570 SQX1968940
పపరర: లకడక ననరరయణ వరరకకటట

1573 SQX1968825
పపరర: ఆమన తరరనగరర

1576 SQX2484020
పపరర: శవ ననగరసదడ రరడడడ గణణశన

1579 SQX2013555
పపరర: రరధథక అకకక

1582 SQX2447951
పపరర: లకడక బససపప గబ

95-165/833

1585 SQX0408260
పపరర: అనడరరధ లలళర

95-166/44

1588 MLJ1734425
పపరర: బబలమక అవగరన
భరస : పపదరరమయఖ
ఇసటట ననస:56-11-1060
వయససస:60
లస: ససస స

1568 SQX1941509
పపరర: వజయ రరణణ దనసరర

95-164/37

95-166/1068
1571 SQX2056463
పపరర: అనల కలమమర జమసడడర మబదధ

తలర : కకటటరతనస జమసడడర మబదధ
ఇసటట ననస:26-38-148/4/A
వయససస:33
లస: పప
95-166/45

1574 SQX2417756
పపరర: చషసస షపక

95-154/1221

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:27-07-1989
వయససస:29
లస: పప
95-155/839

1577 SQX2429066
పపరర: పరరశత ఓరరచ

95-164/933

భరస : వరయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:34-12-12
వయససస:46
లస: ససస స
95-154/1020

1580 SQX2241727
పపరర: జహసగరర షపక

95-164/934

తసడడ:డ కరరస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:36-27-2536/1
వయససస:66
లస: పప
95-166/1147

1583 SQX2094274
పపరర: అజమబననసరబబగస షపక

95-161/760

భరస : అబబనల బరర షపక
ఇసటట ననస:52-2-5225
వయససస:53
లస: ససస స
95-161/31

భరస : ససధనకర బసడడ
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:38
లస: ససస స
95-161/33

95-164/34

భరస : వజయ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:26-20-483
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బససపప గబ
ఇసటట ననస:38-18-1363
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప ఆతచమమసత
ఇసటట ననస:54-2137-60
వయససస:54
లస: ససస స
1587 SQX0525691
పపరర: మబరళధర గళర

1567 SQX1941517
పపరర: సరమమమ జఖస కటర

95-166/42

తసడడ:డ అబబనలర గఫరరర సయఖద
ఇసటట ననస:26-20-396
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడ అకకక
ఇసటట ననస:36-18-1280
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:37-11-171
వయససస:18
లస: పప
1584 SQX2237089
పపరర: వనసకట రమణ ఆతచమమసత

1565 SQX1767979
పపరర: అబద సయఖద

95-164/830

తసడడ:డ శవ రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:32-19-933
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమమష గబపరస చసడడ పరటట
ఇసటట ననస:34-16/48
వయససస:19
లస: ససస స
1581 SQX2080703
పపరర: మబరళమహన తతటకకర

1564 SQX2055606
పపరర: రరజగశశరర కలసభ

తసడడ:డ జగర యఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:26-47-445/b
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:31-12-12
వయససస:27
లస: పప
1578 SQX2091924
పపరర: మహలకడక చసడడపరటట

తసడడ:డ నగగశశరరరవప బడడ
ఇసటట ననస:26-20-65/7a
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:48
లస: పప
95-145/1080

1562 SQX1974765
పపరర: చసడడ బడడ

తసడడ:డ లకరడడసరశమ ఆసథథన హహనడ
ఇసటట ననస:26-20-59,5 line,2-floor
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:26-20-467
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసజననయబలల కకపప పలల
ఇసటట ననస:26-38-90
వయససస:19
లస: పప
1572 SQX2085876
పపరర: కకరణకయ కసదదపప

95-164/831

తసడడ:డ వరసజననయబలల కలసభ
ఇసటట ననస:26-20-361
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:26-20-396
వయససస:49
లస: పప
1569 SQX2285740
పపరర: సరసబశవ రరవప కకపప పలల

1561 SQX2055234
పపరర: అఖల చదజతనఖ ఆసథథన హహనడ

1586 SQX0609727
పపరర: జయలకడక మరకర

95-161/32

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:55-43-215
వయససస:44
లస: ససస స
95-195/108

1589 SQX1551200
పపరర: షరహహదన పటబన

95-195/109

భరస : అల అహమద పటబన
ఇసటట ననస:56-11-1062
వయససస:30
లస: ససస స
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1590 SQX1551218
పపరర: అల అహమద పటబన

95-195/110

తసడడ:డ మమలమల పటబన
ఇసటట ననస:56-11-1062
వయససస:39
లస: పప

1591 SQX0084632
పపరర: వరలకడక అళళచదరరవప

95-165/33

భరస : భబవనననరయణ జతత
స రర
ఇసటట ననస:56-46-109
వయససస:67
లస: ససస స

1594 SQX1170083
పపరర: పపపరవత

95-165/36

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:56-46-7516
వయససస:33
లస: పప

1597 SQX0380352
పపరర: నససస భబనస షపక

95-157/62

తసడడ:డ మహబగబ అల షపక
ఇసటట ననస:56-74-829
వయససస:29
లస: పప

1600 SQX0281303
పపరర: ఇరరరద హహసపసన సయఖద

95-155/25

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:56-75-982
వయససస:43
లస: పప

1603 AP151000534215
పపరర: జబబబర షపక

95-157/60

95-155/26

1606 SQX2376713
పపరర: మహమకద ఇమమమ న షపక

భరస : ననరరయణ సరశమ లలట కకకవశడడ
ఇసటట ననస:56-75982
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద వహహద షపక
ఇసటట ననస:57-1-105
వయససస:23
లస: పప

1608 SQX2241545
పపరర: అబధ షపక

1609 SQX2277465
పపరర: రగబబకరహ మలలర ల

95-154/1224

తసడడ:డ చనన బబష
ఇసటట ననస:60-17-25916
వయససస:25
లస: ససస స

95-157/63

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:60-31
వయససస:44
లస: పప

1612 SQX2229219
పపరర: శకనవరసరరవప ఏలకరర

95-157/65

1615 SQX2070290
పపరర: హహదయత ఖమన పటబన

తసడడ:డ రరస లకకయమ చసతపలర
ఇసటట ననస:61-6-2399
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబదసననసర పటబన
ఇసటట ననస:61-56-16
వయససస:34
లస: పప

95-158/759
1617 SQX1762285
పపరర: రరమ వనసకట శవ మమధవ
బబ లశశటట
తసడడ:డ వనసకట వర రరఘవ వననద రరవ బబ లశశ
ఇసటట ననస:61-90-696
వయససస:22
లస: ససస స

1618 SQX1444991
పపరర: సడరరఖ కళ బబ డపరటట
భరస : నరసససహ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:61-100
వయససస:58
లస: ససస స

95-157/61

1601 SQX0763078
పపరర: సరసబశవరరవప టసగబటటరర

95-157/64

1604 AP151000534229
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసదథరరజ

95-157/66

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:56-75-982
వయససస:74
లస: పప
95-164/935

1607 SQX2131795
పపరర: పడవణ కలమమర చససడడరర

95-159/727

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-14
వయససస:36
లస: పప
95-154/1225

1610 SQX0065706
పపరర: శవ పరరశత గరరసటర

95-161/34

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:60-31
వయససస:39
లస: ససస స
95-159/728

1613 SQX2418572
పపరర: సరగశశశర రరవప వనమగరర

95-156/1030

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:60-42
వయససస:49
లస: ససస స
95-146/845

1598 SQX0532952
పపరర: షపక సబర

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:56-74-829
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస మలలర ల
ఇసటట ననస:60-20-993
వయససస:34
లస: ససస స
95-161/35

95-165/35

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:56-74-829
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమసససపసరర
ఇసటట ననస:56-75-982
వయససస:47
లస: పప

1605 SQX1396960
పపరర: వనసకట ససబబమక కకకవశడడ

1595 SQX1099135
పపరర: మమకల రరసబబబబ
తలర : కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:56-46-109
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కరశసర
ఇసటట ననస:56-74-829
వయససస:37
లస: పప

1602 AP151000531312
పపరర: ధరరకరరవప కలరరక

1614 SQX2526523
పపరర: రమమరరవప చసతపలర

95-165/34

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:56-74-829
వయససస:58
లస: ససస స

1599 SQX1557166
పపరర: అల బకరశ షపక

94-102/1041

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:56-14
వయససస:18
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:56-46-109
వయససస:72
లస: ససస స

1596 SQX1921865
పపరర: యగనసస మహమకద

1592 NDX3041985
పపరర: షపక తనశర

Deleted

భరస : రసగసరయ
ఇసటట ననస:56-11-1063
వయససస:40
లస: ససస స

1593 SQX1348797
పపరర: భగలకడక జతత
స రర

1611 AP151000564236
పపరర: యశశదకలమమర పపననన

95-195/111

తసడడ:డ లకకయఖ వనమగరర
ఇసటట ననస:61-5-1088
వయససస:42
లస: పప
95-154/1045

1616 SQX0381145
పపరర: సరవతడ మలమరదథ మ లమ దథ

95-159/639

భరస : హనసమసతరరవప మ లమదథ
ఇసటట ననస:61-78
వయససస:55
లస: ససస స
95-160/471

95-159/640
1619 SQX0671792
పపరర: ససగమమశశర రరవప యయవరస

తసడడ:డ సరశయఖ యయవ రస
ఇసటట ననస:61-101
వయససస:67
లస: పప
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95-160/472
1620 SQX1834803
పపరర: వనసకట ననగ శక శరరద సససదరర
యయవరస
భరస : శకనవరస యయవరస
ఇసటట ననస:61-101
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరగశశశర గగతమ శరరక యమ వరస
ఇసటట ననస:61-102
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తషలసస మహనరరవప గబస టట ప లర
ఇసటట ననస:61-108
వయససస:39
లస: ససస స

1623 SQX2168565
పపరర: ససజజత ససగరరరశశటట

1624 SQX2266187
పపరర: జజషషవర మదననల

1625 SQX2053320
పపరర: ససభబన షపక

95-156/940

భరస : వనసకట ససబబయఖ ససగరరరశశటట
ఇసటట ననస:61-118-1/4
వయససస:36
లస: ససస స
1626 AP151000546078
పపరర: రరసబబబబ తషళళ
ర రర

95-160/473

95-161/583

95-162/204

95-161/585

95-162/207

భరస : వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:30
లస: ససస స
1644 SQX1765387
పపరర: ఈశశరమక పససపపలలటట
భరస : రరమబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:58
లస: ససస స

1630 SQX2203784
పపరర: గగససయ షపక

95-166/1085

1639 SQX1385179
పపరర: శరఖమల తతట

1642 SQX1765312
పపరర: జయలకడక బలలర పలర

1645 SQX1765361
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట

95-162/205

95-164/946

1631 SQX0076968
పపరర: అమనన షపక

95-162/203

1634 SQX0871541
పపరర: అసజల మవశ

95-161/584

1637 SQX0348433
పపరర: పపననమక కకకరకలగడడ

95-162/206

భరస : రరమయఖ కకకగకలమగడడ
ఇసటట ననస:62-5
వయససస:55
లస: ససస స
95-161/586

1640 SQX1385237
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతట

95-161/587

తసడడ:డ మబరళ తతట
ఇసటట ననస:62-5/1
వయససస:40
లస: పప
95-161/589

1643 SQX1765429
పపరర: రసగమక తరరవలకరర

95-161/590

భరస : వనసకటటశశరరరవప తరరవలకరర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:50
లస: ససస స
95-161/592

తసడడ:డ రరమబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ పససపపలలటటయమ
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:61
లస: పప

1628 SQX2484178
పపరర: ససనత వడర మగడడ

తసడడ:డ శవయఖ మవశ
ఇసటట ననస:62-5
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:40
లస: ససస స
95-161/591

95-159/669

భరస : మమలమ షరరఫ మతనదస షపక
ఇసటట ననస:62-4
వయససస:38
లస: ససస స

1636 SQX0404905
పపరర: పదక మవరశ

95-161/594 1648 SQX1765395
1647 SQX1765411
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తరరవలకరర
పపరర: రరమబ పససపపలలటట

తసడడ:డ మసగయఖ తరరవలకరర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:60
లస: పప

95-161/964

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-5/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-161/588

95-159/642

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప వడర మగడడ
ఇసటట ననస:62-3-376
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మవశ
ఇసటట ననస:62-5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వససథ రరవప మవశ
ఇసటట ననస:62-5
వయససస:56
లస: పప
1641 SQX1765346
పపరర: దసరర భవరన పససపపలలటట

95-158/760

తసడడ:డ మబసలయఖ మబకకల
ఇసటట ననస:62-4/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మవశ
ఇసటట ననస:62-5
వయససస:24
లస: పప
1638 SQX0377267
పపరర: శవయఖ మవశ

1627 SQX1762335
పపరర: అనడరరధ మరరక

1633 SQX2056158
పపరర: సరల దడవ మబకకల

1622 SQX0836320
పపరర: ననగ వనసకట శకదడవ గబసటటపలర

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:61-2815
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:62-4
వయససస:43
లస: పప
1635 SQX1306902
పపరర: అశశక కలమమర మవశ

95-159/746

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:61-90706
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసజల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-4
వయససస:45
లస: పప
1632 SQX0465112
పపరర: మమలమ షరరఫ షపక

95-159/641

తసడడ:డ శకనవరస మదననల
ఇసటట ననస:61-281
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:61-6179
వయససస:48
లస: పప
1629 SQX1765619
పపరర: ససభబన షపక

1621 SQX0661488
పపరర: ససజనఖ యయమవరస

1646 SQX1765338
పపరర: శకనవరస రరవప బలలర పలర

95-161/593

తసడడ:డ కకటయఖ బలలర పలర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:51
లస: పప
95-161/595

1649 SQX2297091
పపరర: మహహశశరర ఉగరరన

95-161/966

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:52
లస: ససస స

Page 59 of 320

1650 SQX0910554
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95-163/107

భరస : పరరగమమశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:66
లస: ససస స
1653 SQX0574939
పపరర: భబరత ఈ

95-161/596

95-161/599

భరస : వనసకటటశశరరర తరరవరళళరర
ఇసటట ననస:62-6 , 2/7
వయససస:49
లస: ససస స
1662 SQX1766252
పపరర: భగలకడక బటట

95-161/603

95-162/208

95-162/211

95-155/745

తసడడ:డ నగగశశరరరవప పలశదధ
ఇసటట ననస:62-9
వయససస:26
లస: పప

95-155/1036

1666 SQX1627654
పపరర: వనసకట ననగలకడక బటబట

1669 SQX1537259
పపరర: పడభబకర చమట

1672 SQX1766427
పపరర: ఉష రరణణ కనమరరపపడడ

95-161/970

95-161/973

95-161/598

1658 MLJ2709236
పపరర: రరజగశశరరరవప బబ డపరటట

95-161/601

1661 SQX1766435
పపరర: కలమఖణణ ఆవపల

95-161/602

భరస : ససబబబరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:33
లస: ససస స
95-161/967

1664 SQX2203958
పపరర: బబబ కకకకకలగడడ

95-161/968

భరస : నరసససహ సరశమ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:26
లస: ససస స
95-162/209

1667 SQX0813634
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ బటట

95-162/210

తసడడ:డ ననగభగషణస బటట
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:41
లస: పప
95-163/110

1670 SQX2082741
పపరర: భబలకడక బటట

95-154/1088

భరస : నగరజ బటట
ఇసటట ననస:62-8
వయససస:64
లస: ససస స
95-161/604

1673 SQX1766393
పపరర: వనసకట శశష గరరరరరవ
కనమరరపపడడ
తసడడ:డ రసగయఖ కనమరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-8
వయససస:70
లస: పప

95-161/605

1675 SQX2202323
పపరర: ననగ వనసకట లకడక కలమమరర
పలశదధ
భరస : నగగశశరరరవప పలశదధ
ఇసటట ననస:62-9
వయససస:49
లస: ససస స

95-161/971

1676 SQX2204311
పపరర: అననపపరష భబవరర

95-161/972

1678 SQX2206134
పపరర: రమదడవ తదలలగబ

95-158/945

భరస : రసగరరరవప కనమరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-8
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భగషణస భబవరర
ఇసటట ననస:62-9
వయససస:54
లస: పప
1677 SQX2202240
పపరర: వననద ననగ కలమమర పలశదధ

1663 SQX2204717
పపరర: నరసససహ సరశమ కకకకకలగడడ

1655 AP151000564360
పపరర: పదనకవత బబ డపరటట

తసడడ:డ వనసకట రతనస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:35
లస: పప

భరస : డడజరరజ భబవరర
ఇసటట ననస:62-8
వయససస:48
లస: ససస స
1674 SQX2204337
పపరర: ధరకరరజ భబవరర

95-161/600

తసడడ:డ ననగభగషణస బటబట
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ ఎలక
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:38
లస: పప
1671 SQX2050243
పపరర: అననపపరష భబవరర

1657 MLJ2710457
పపరర: భబరతపడసరద 

1660 SQX2262822
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరవరళళరర

95-163/109

భరస : రరజగశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:26
లస: పప

భరస : సడరఖననరరయణ చవల
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:28
లస: ససస స
1668 SQX0405472
పపరర: ఏలక శకనస

95-161/597

తసడడ:డ మసగయఖ లలట తరరవరళళరర
ఇసటట ననస:62-6 , 2/7
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగ రరజ బటట
ఇసటట ననస:62-7
వయససస:65
లస: ససస స
1665 SQX1587460
పపరర: శరరష చనవల

1654 MLJ2710390
పపరర: హరరకలమమరర యడర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర 
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:49
లస: పప
95-154/1463

1652 SQX0910539
పపరర: వనసకట పడభబకరరరవప దనసరర

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజగశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:46
లస: పప
1659 SQX2262806
పపరర: రసగమక తరరవరళళరర

95-163/108

తసడడ:డ వనసకట పడభబకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-6
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఎలకర శకనస
ఇసటట ననస:62-6/1
వయససస:35
లస: ససస స
1656 AP151000564057
పపరర: ఈశశరరరవప బబ డపరటట

1651 SQX0910547
పపరర: శరత బబబబ దనసరర

భరస : మమరరత పడసరద తదలలగబ
ఇసటట ననస:62-9-525
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ధరకరరజ భబవరర
ఇసటట ననస:62-9
వయససస:49
లస: ససస స
1679 MLJ2709657
పపరర: మలర శశరర కకకకకలగడడ

95-161/606

భరస : నరసయఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:62-11
వయససస:43
లస: ససస స
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95-161/607

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కలరక
ఇసటట ననస:62-11
వయససస:64
లస: పప
1683 SQX1746122
పపరర: కకరస ర రరడడడ కకటర

95-143/229

95-145/196

95-145/197

95-174/550

95-145/200

95-145/203

95-145/206

భరస : సతఖననరరయణ అడపరల
ఇసటట ననస:62-11-483
వయససస:32
లస: ససస స

1693 SQX1347229
పపరర: ససజనఖ వలక
ర రర

1696 SQX1621979
పపరర: ససదధప వలక
ర రర

1699 SQX0306696
పపరర: ననగమలలర శశరర వలక
ర రర

1702 SQX2023950
పపరర: ససదధప వలక
ర రర

95-145/208

1705 SQX0818518
పపరర: అసజన దడవ బబపనపలర

95-143/230

1708 SQX1907856
పపరర: చడతన బబలమజ బబపనపలర
తసడడ:డ భబణబ పడకరశ బబపనపలర
ఇసటట ననస:62-11-483
వయససస:20
లస: పప

1688 NDX2446045
పపరర: కకరణ మమయ కరలశశటట

94-145/26

1691 MLJ1057835
పపరర: రరమమరరవప కరలశశటట

95-145/199

1694 SQX0391805
పపరర: రజన వలక
ర రర

95-143/231

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-11-479/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/201

1697 AP151000516397
పపరర: గణపత వలక
ర రర

95-145/202

తసడడ:డ పపదసరసబయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-479/1
వయససస:55
లస: పప
95-145/204

1700 SQX0653436
పపరర: శవమక వలక
ర రర

95-145/205

భరస : చనసరసబయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-480
వయససస:55
లస: ససస స
95-145/1085

95-145/209

భరస : భబనసపడకరష భబపనపలర
ఇసటట ననస:62-11-482
వయససస:50
లస: ససస స
95-143/871

95-145/195

తసడడ:డ ననగయఖ కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-477/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గణపత వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-481
వయససస:21
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప ఉదనసటట
ఇసటట ననస:62-11-482
వయససస:43
లస: ససస స
1707 SQX2451896
పపరర: కవత రరణణ అడపరల

95-145/198

భరస : చనన శకనవరసరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-480
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన శకనవరసరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-480
వయససస:48
లస: పప
1704 SQX0653451
పపరర: రరజఖలకడక ఉదనసటట

1690 SQX0867630
పపరర: సరయ జగదధష కరలశశటట

1685 SQX0306597
పపరర: శవ పరరశత వలర భననన

భరస : పరమమశశర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-477/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-479/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గణపత వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-479/2
వయససస:32
లస: పప
1701 SQX0306670
పపరర: చనన శకనవరసరరవప వలక
ర రర

95-145/1137

తసడడ:డ గణపత వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-479/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గణపత వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-479/1
వయససస:50
లస: ససస స
1698 SQX0062448
పపరర: రరజశశఖర వలక
ర రర

1687 SQX2331411
పపరర: రఘబపతరరవప వలర భననన

95-162/212

భరస : రఘబపతరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:62-11-477
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-477/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ కరయలల
ఇసటట ననస:62-11-479
వయససస:53
లస: పప
1695 AP151000516398
పపరర: అసజల వలక
ర రర

95-145/194

తసడడ:డ రరమకకటయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:62-11-477
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-477/1
వయససస:56
లస: ససస స
1692 MLJ2686087
పపరర: కకషష కరయల

1684 SQX0306647
పపరర: గరత గరయతడ వలర భననన

1682 SQX0354597
పపరర: రరమయఖ కకకరకలపపడడ

తసడడ:డ ననగయఖ కకకగకలమపపదథ
ఇసటట ననస:62-11వయససస:60
లస: పప

భరస : హరరబబబబ వలర భననన
ఇసటట ననస:62-11-477
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబపతరరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:62-11-477
వయససస:45
లస: పప
1689 MLJ1057058
పపరర: శకరరవమక కరలశశటట

95-161/608

తసడడ:డ పపననమక కలరక
ఇసటట ననస:62-11
వయససస:74
లస: పప

భరస : అనల రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:62-11-477
వయససస:21
లస: ససస స
1686 SQX0306613
పపరర: హరరబబబబ వలర భననన

1681 AP151000564051
పపరర: లకడకనరసయఖ కలరక

1703 SQX1748524
పపరర: గరయతడ పడసనన లకడక
బబపనపలర
తసడడ:డ భబణబ పడకరశ బబపనపలర
ఇసటట ననస:62-11-482
వయససస:21
లస: ససస స

95-145/207

1706 SQX0818500
పపరర: భబనస పడకరష బబపనపలర

95-145/210

తసడడ:డ చదజతనఖ భబపనపలర
ఇసటట ననస:62-11-482
వయససస:51
లస: పప
95-145/211

1709 SQX1908219
పపరర: శక వనసకట గరపస నగబ గబదనసటట

95-145/212

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గబదనసటట
ఇసటట ననస:62-11-483
వయససస:22
లస: పప
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1710 SQX2510436
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబడడ నటట

95-145/1251

తలర : జ. రజఖలకడక మదర
ఇసటట ననస:62-11-483
వయససస:19
లస: పప
1713 AP151000516241
పపరర: రసగర బబ నపలర

95-145/213

భరస : రసగ రరవప బబ ననపలర
ఇసటట ననస:62-11-485
వయససస:41
లస: ససస స
95-145/215

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ బబ నపలర
ఇసటట ననస:62-11-485
వయససస:55
లస: పప
1716 SQX1007947
పపరర: చదజతనఖ కకషష కకమకననన

1711 SQX0062687
పపరర: బబ నన పలర దసరర పడసనన

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకమకననన
ఇసటట ననస:62-11-486
వయససస:41
లస: పప

1714 SQX1007954
పపరర: భగలకడక కకమకననన

95-145/216

1717 SQX1007939
పపరర: సతఖననరరయణ కకమకననన

95-145/219

తసడడ:డ మబతనఖలల మమక
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:60
లస: పప
1725 SQX0306498
పపరర: అరరణన పససపపలలటట

95-145/223

1721 SQX0306357
పపరర: ససజజత మమకర

95-145/221

95-145/1086

1726 SQX0306522
పపరర: లకడక తషలసస పససపపలలటట

1724 SQX1190800
పపరర: సరళ పససపపలలటట

95-143/234

భరస : మహహశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/224

95-145/225
1727 SQX1527607
పపరర: లకడక తరరపటమక యసగలశశటట

భరస : సరసబశవ రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:41
లస: ససస స

95-145/226

1729 SQX1582049
పపరర: సరయ పకఠరశ మహరరర
యసగలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:23
లస: పప

95-145/227

1730 SQX1596529
పపరర: సరయ పపప ఢడశ మహరరర
యసగలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:23
లస: పప

95-145/228

95-145/229

1732 SQX1481365
పపరర: వరరరడ బబబబ పససపపలలటట

95-145/230

1733 SQX0554634
పపరర: ఆసజననయబలల జయవరపప

95-145/231

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప జయవవరపప
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:36
లస: పప

1734 MLJ2624245
పపరర: మహహశశరరరవప పససపపలలటట

1735 SQX1402403
పపరర: మహన కలమమర ఏలకరర

1736 AP151000516271
పపరర: శకరరమమమసరద పససపపలలటట

95-145/232

తసడడ:డ శశభననచలస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:38
లస: పప
1737 SQX1527615
పపరర: సరసబశవ రరవప యసగలశశటట
తసడడ:డ పపలర యఖ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:49
లస: పప

95-143/232

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:74
లస: ససస స
1731 SQX1748425
పపరర: హరర పడసరద పససపపలలటట

1723 SQX2105625
పపరర: జజఖత రగశసగగ

1718 SQX0141770
పపరర: పససపపలలటట ననసచనరమక

భరస : శవ కకటటశశరరరవప మమక
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మమధవ రగశగగ
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:33
లస: ససస స
1728 SQX1402387
పపరర: ననగరరజ కలమమరర ఏలకరర

95-145/220

భరస : నరసససహరరవప లలబగరర
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/222

95-145/217

భరస : వనసకటటశశ రరవప
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:46
లస: ససస స

95-143/233 1720 SQX0401174
1719 SQX0079285
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
పపరర: లకడక లలబగరర

1722 SQX0306258
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప మమకర

1715 SQX1007962
పపరర: మలలర శశరర కకమకననన
భరస : సతఖననరరయణ కకమకననన
ఇసటట ననస:62-11-486
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకమకననన
ఇసటట ననస:62-11-486
వయససస:69
లస: పప

తలర : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:62-11-489
వయససస:56
లస: పప

95-145/214

భరస : ననరరయణ సరశమ బబ నపలర
ఇసటట ననస:62-11-485
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చదజతనఖ కకషష కకమకననన
ఇసటట ననస:62-11-486
వయససస:29
లస: ససస స
95-145/218

1712 MLJ2624096
పపరర: ససబబమక బబ ననపలర

95-145/233

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:42
లస: పప
95-145/235

1738 AP151000516269
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ శశబననచలస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:50
లస: పప

95-145/234

తసడడ:డ శశబననచలస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:44
లస: పప
95-145/236

1739 AP151000516266
పపరర: శవననగగశశరరరవప పససపపలలటట

95-145/237

తసడడ:డ శశభననచలస ప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:63
లస: పప
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1740 SQX1402379
పపరర: సరసబశవరరవప ఏలకరర

95-145/238

తసడడ:డ అపయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటబడవప యకకటటల
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:22
లస: ససస స

1743 SQX2048650
పపరర: పపదన వనసకట రరవప యయకటటలమ

95-151/815

తసడడ:డ చనన హనసమయఖ యయకటటలమ
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:49
లస: పప
1746 SQX0818435
పపరర: ఈశశరర అలర సశశటట

95-145/240

95-145/243

95-145/1138

95-145/248

95-145/251

95-145/254

భరస : శవ రరమ పడసరద గబడడవరడ
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:57
లస: ససస స

1753 SQX0818476
పపరర: రరజగశశరర సపగరస

1756 AP151000516285
పపరర: కకటటశశరమక శశగరస

1759 AP151000516287
పపరర: శకనవరసరరవప శశగరస

1762 SQX2027514
పపరర: ససధన రరణణ కకలగరన

95-143/872

1765 SQX0063123
పపరర: గబడడవరడ ససధఖ రరణణ

95-145/246

1768 SQX2287860
పపరర: మహహశ కగత
తసడడ:డ కకషష పత రరవప కగత
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:31
లస: పప

95-145/242

1751 SQX0305110
పపరర: ససబబబరరవప లసగరశశటట

95-145/245

1754 AP151000516371
పపరర: ననగమలలర శశరర శశగరస

95-145/247

భరస : శకనవరసరరవప శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:44
లస: ససస స
95-145/249

1757 SQX1237701
పపరర: ససజనఖ శశగరస

95-145/250

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:25
లస: పప
95-145/252

95-145/253
1760 AP151000516400
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప శశగరస శశగరస

తసడడ:డ రరమకకటట శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:51
లస: పప
95-145/1088

1763 SQX1028167
పపరర: మలర క షపక

95-143/235

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:35
లస: ససస స
95-145/255

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:31
లస: ససస స
95-145/257

1748 SQX1402411
పపరర: వనసకట మమనక అలర సశశటట

తసడడ:డ ఆదథశశషష లసగస శశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:66
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహహశ తషసగ
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:21
లస: ససస స
1767 SQX0867531
పపరర: పదనక వత గబడడవరడ

95-145/244

తసడడ:డ రరమకకటట శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:75
లస: పప
1764 SQX2288421
పపరర: శక దడవ తషసగ

1750 SQX0818427
పపరర: చలమయఖ అలర సశశటట

95-145/239

తసడడ:డ చలమయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:43
లస: పప
1761 AP151000516365
పపరర: రరమకకటట శశగరస

95-145/241

భరస : ఆసజననయబలల సపగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప శశగరస
ఇసటట ననస:62-11-493
వయససస:45
లస: ససస స
1758 AP151000516286
పపరర: ఆసజననయబలల శశగరస

1747 SQX0305086
పపరర: కకషష తషలసస లసగరశశటట

1745 SQX0818443
పపరర: రరశమక బసకర
భరస : రరమ రరవప బసక
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:21
లస: ససస స
1755 AP151000516284
పపరర: ససధనరరణణ శశగరస

94-145/27

భరస : ససబబబరరవప లసగస శశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ బసక
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:42
లస: పప
1752 SQX2214948
పపరర: లకడక పడసనన అలర సశశటట

1744 NDX2446078
పపరర: లకడక పడసనన అలర సశశటట

95-148/734

భరస : పపదన వనసకట రరవప యమకటటలమ
ఇసటట ననస:62-11-491
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:62-11-492
వయససస:43
లస: ససస స
1749 SQX0818450
పపరర: రరమమరరవప బసకర

95-145/1087 1742 SQX2088607
1741 SQX2025112
పపరర: లకడక తరరపతమక యకకటటల
పపరర: శవకలమమరర యమకటటలమ

1766 SQX0062877
పపరర: వజయ శక అపరపల

95-145/256

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అపరపల
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:39
లస: ససస స
95-145/1139

1769 SQX2149649
పపరర: భబసకర అసతరరజ

95-145/1140

తసడడ:డ వనసకట రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:62-11-494
వయససస:18
లస: పప
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95-145/258

భరస : ననగరరజ గడడ స
ఇసటట ననస:62-11-495
వయససస:29
లస: ససస స
1773 AP151000516405
పపరర: అపరపరరవప చదననసశశటట

1771 SQX0554493
పపరర: ననగరరజ గడనస

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:62-11-495
వయససస:36
లస: పప
95-145/261

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-11-495
వయససస:70
లస: పప

1774 SQX0599969
పపరర: శశశలజ సప మమ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:62-11-496
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషమగరరస పపల
ఇసటట ననస:62-11-497/1
వయససస:65
లస: పప
1782 SQX0867549
పపరర: ససజజత పపల

95-145/268

95-145/271

95-145/274

95-143/236

తసడడ:డ జయరరమయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-11-503
వయససస:50
లస: పప

1786 SQX0985911
పపరర: కలమఖణణ మలర శశటట

1789 AP151000516313
పపరర: ననగగశశరమక వపయగఖరర

1792 SQX0824110
పపరర: భబసకర రరవప చడబబడ లల

95-145/278

1795 SQX2477156
పపరర: జలలసదడ తడజ సససకర

95-145/269

1798 AP151000519001
పపరర: పప తషరరజ కటబట
తసడడ:డ చనవనసకటసరశమ కటబట
ఇసటట ననస:62-11-503
వయససస:65
లస: పప

1778 AP151000516306
పపరర: సతఖవత పపల

95-145/265

1781 SQX0563080
పపరర: అరరణకలమమరర చదననసశశటట

95-145/267

1784 AP151000516302
పపరర: భబసకరరరవ పపల

95-145/270

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:44
లస: పప
95-145/272

1787 AP151000516309
పపరర: సరసబబడజఖస మలర శశటట

95-145/273

భరస : ఆసజననయబలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:62-11-499
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/275

1790 AP151000516311
పపరర: తరరపతమక వపయగఖరర

95-145/276

భరస : పప తషరరజ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:62-11-500
వయససస:80
లస: ససస స
95-143/237

1793 AP151000519070
పపరర: పదనకవత కకట

95-145/277

భరస : ఆసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:62-11-502
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/1141

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:62-11-502
వయససస:30
లస: పప
95-145/280

95-145/263

భరస : శకనవరసరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-11-501
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకట
ఇసటట ననస:62-11-502
వయససస:49
లస: పప
1797 AP151000519003
పపరర: పడసరద కటబట

94-145/28

భరస : పప తషరరజ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:62-11-500
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-11-501
వయససస:30
లస: పప
1794 AP151000519380
పపరర: ఆసజననయబలల కకట

1783 SQX0985903
పపరర: సరమమమ జఖస పపల

1775 AP151000516296
పపరర: సరవతడ సప మ

భరస : వనసకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-497/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : తరరణ కలమమర మలర శశటట
ఇసటట ననస:62-11-499
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:62-11-499
వయససస:45
లస: పప
1791 SQX0824102
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర చడబబడ లల

95-145/1089

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:53
లస: పప
1788 AP151000516308
పపరర: తరరణ కలమమర మలర శశటట

1780 NDX2446086
పపరర: పరరమళ పపల

95-145/260

భరస : కకషషయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:62-11-496
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-498
వయససస:35
లస: ససస స
1785 MLJ2624088
పపరర: శకనవరసరరవప పపల

95-145/262

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరజజల
ఇసటట ననస:62-11-496
వయససస:19
లస: ససస స
95-145/266

1772 AP151000516293
పపరర: శకనవరస చదననసశశటట

తసడడ:డ అపరపరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-11-495
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస సప మమ
ఇసటట ననస:62-11-496
వయససస:40
లస: ససస స

95-145/264 1777 SQX2020048
1776 SQX0744755
పపరర: శవరరమయఖ కకషషయఖ సప మక
పపరర: ననగ సరయ జజఖత గగరరజజల

1779 AP151000516350
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపల

95-145/259

1796 AP151000519004
పపరర: వజయలకడక కటబట

95-145/279

భరస : పడసరద కటబట
ఇసటట ననస:62-11-503
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/281

1799 MLJ2645513
పపరర: నరరజ ధడపస

95-155/64

భరస : వరపడసరదస ధడపస
ఇసటట ననస:62-11-998
వయససస:46
లస: ససస స

Page 64 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

1800 SQX1390327
పపరర: దసరర జజఖత పలర పప తషల

95-155/65

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప తషల
ఇసటట ననస:62-11-1120
వయససస:33
లస: ససస స
1803 MLJ3726007
పపరర: పడవణ చసదస చచసచల

95-144/19

95-144/22

95-146/47

95-146/50

95-146/53

95-146/56

95-146/58

భరస : సతఖనననరరయణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-537
వయససస:37
లస: ససస స

1813 SQX0882985
పపరర: ననగమణణ నలర పరటట

1816 AP151000522539
పపరర: లకడక నలర పరటట

1819 MLJ2633238
పపరర: కకటటశశరరరవప నలర పరటట

1822 SQX0388512
పపరర: వజయలకడక కరమరరజగడడ

95-146/61

1825 SQX0388496
పపరర: రవ చసదస కరమరరజగడడ

95-146/51

1828 AP151000522452
పపరర: అకకమక గబసటటరర
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-12-537
వయససస:67
లస: ససస స

1808 SQX1746163
పపరర: ససబబమక మమకల

95-143/257

1811 MLJ2633477
పపరర: శకనస నలర పరటట

95-146/49

1814 MLJ2633329
పపరర: పదనక నలర పరటట

95-146/52

భరస : కకటటశశరరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: ససస స
95-146/54

1817 AP151000522538
పపరర: వనసకరయమక నలర పరటట

95-146/55

భరస : సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: ససస స
95-146/57

1820 SQX2471159
పపరర: ఝనస రరణణ నలర పరటట

95-146/775

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:18
లస: పప
95-146/59

1823 AP151000522303
పపరర: సరమమమ జఖస మబననసగర

95-146/60

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: ససస స
95-146/62

తసడడ:డ పసచడచశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: పప
95-146/64

95-144/21

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసచడచశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచడచశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: పప
1827 SQX0213413
పపరర: ససత గబసటటరర

95-146/48

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: ససస స
1824 SQX0388603
పపరర: ఫణణసదడ కరమరరజగడడ

1810 AP151000522298
పపరర: ససబబమక మమకల

1805 AP151000510368
పపరర: నరశసహరరవప చచసచల

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనస నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: పప
1821 AP151000522305
పపరర: వరణణ మబననసగర

95-143/256

భరస : రరసబబబబ నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బడహకస నలర పరటట
ఇసటట ననస:62-12-535
వయససస:40
లస: ససస స
1818 SQX0882977
పపరర: రరసబబబబ నలర పరటట

1807 SQX1108985
పపరర: సరయగ శకలకడక మమకల

95-144/18

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:62
లస: పప
1815 AP151000522310
పపరర: ససత నలర పరటట

95-144/20

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమకల
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-12-534
వయససస:34
లస: ససస స
1812 MLJ1058833
పపరర: వనసకటటశశరరర మమకల

1804 MLJ3725991
పపరర: కరరరసక చచసచల

1802 AP151000513453
పపరర: వమల చచసచల

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:69
లస: పప
1809 SQX0578161
పపరర: శవపరరశత మమకల

95-144/17

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-12-54
వయససస:29
లస: పప
1806 AP151000510365
పపరర: ససబబబరరవప చచసచల

1801 MLJ3730058
పపరర: జజఖత చచసచల

1826 SQX0388645
పపరర: పసచడచశశరరరవప కరమరరజగడడ

95-146/63

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-536
వయససస:40
లస: పప
95-146/65

1829 SQX0213355
పపరర: సతఖననరరయణ గబసటటరర

95-146/66

తసడడ:డ సరసబయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-537
వయససస:40
లస: పప
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1830 AP151000522153
పపరర: సరసబయఖ గబసటటరర

95-146/67

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-12-537
వయససస:74
లస: పప
95-146/70

తసడడ:డ గసగరధర రరవప మససమబకలక
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:40
లస: పప
95-160/772

95-146/74

95-146/77

95-146/776

95-146/82

95-146/84

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-12-544
వయససస:25
లస: పప

95-146/75

1843 AP151000522516
పపరర: సరసబశవరరవప ఈమన

1846 AP151000522178
పపరర: కకషషకలమమరర పప లశశటట

1849 SQX2184737
పపరర: ససనత కరసరపప

1852 SQX2185155
పపరర: ఓసకరర రరణణ చదననస

95-146/86

1855 SQX0503912
పపరర: ససజజత యలవరరస

95-146/78

1858 AP151000522187
పపరర: సరమమమ జఖస మబనపలర
భరస : ససభబష చసదడబబ స మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-545
వయససస:57
లస: ససస స

95-146/76

1844 AP151000522175
పపరర: ససబబబరరవప ఈమన

95-146/79

తసడడ:డ మబననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: పప
95-146/80

1847 SQX1088641
పపరర: శశరసక కకరణ వసగర

95-146/81

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల వసగర
ఇసటట ననస:62-12-541
వయససస:27
లస: పప
95-146/777

1850 AP151000522182
పపరర: రరజగశశరర చదననస

95-146/83

భరస : హనసమసతరరవప చదననస
ఇసటట ననస:62-12-543
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/778

1853 SQX0503920
పపరర: ననగ పపరరషమ యలవరరస

95-146/85

తసడడ:డ ఉమమ రవ శసకర
ఇసటట ననస:62-12-544
వయససస:25
లస: ససస స
95-146/87

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-12-544
వయససస:25
లస: ససస స
95-146/89

1841 MLJ1059328
పపరర: అసకమకరరవప ఈమన
తసడడ:డ మబననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరయ బబబబ చదననస
ఇసటట ననస:62-12-543
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ ససజజత
ఇసటట ననస:62-12-544
వయససస:34
లస: ససస స
1857 SQX0503839
పపరర: ఉమమ రవ శసకర యలవరరస

1840 AP151000522177
పపరర: మమధవ ఈమన

95-146/73

భరస : అసకమకరరవప ఈమమన
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరసరపప
ఇసటట ననస:62-12-542
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-12-543
వయససస:33
లస: పప
1854 SQX0527143
పపరర: మబనపలర ససజజత

1838 SQX0450130
పపరర: గరవరరరన ఈమమన

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-541
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:62-12-541
వయససస:41
లస: పప
1851 SQX0552836
పపరర: సరయబబబబ చదననస

95-146/72

తసడడ:డ మబననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:90
లస: ససస స
1848 AP151000522179
పపరర: ననగగశశరరరవప పప లశశటట

95-146/758
1835 SQX2108421
పపరర: గసగరశశటట లకడక తరరపరతమక
తరరపరతమక
భరస : ననగ వనసకట దసరర రరవప ననగ వనసకట దసరర
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మబననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: పప
1845 SQX2185122
పపరర: తరరమల ఈమన

1837 SQX0993030
పపరర: పరవన ఈమన

95-146/69

95-146/71

భరస : ననగగశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:62-12-540
వయససస:41
లస: ససస స
1842 MLJ2632396
పపరర: ననగగశశరరరవప ఈమన

1834 SQX1298158
పపరర: బసవయఖ పటమట

1832 SQX1298133
పపరర: శరఖమల పటమట

భరస : బసవయఖ పటమట
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ పటమట
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట పపరరషరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:22
లస: ససస స
1839 MLJ1058759
పపరర: శవపరరశత ఈమన

95-146/68

భరస : శకధర మససమబకలక
ఇసటట ననస:62-12-539
వయససస:31
లస: ససస స

1833 SQX1028100
పపరర: శకధర మససమబకలక

1836 SQX2026219
పపరర: లకడక తరరపతమక గసగరశశటట

1831 SQX1028126
పపరర: అమకత లకడక మససమబకలక

1856 SQX1040666
పపరర: కరరరసకగశశర రరవప యలవరరస

95-146/88

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-12-544
వయససస:32
లస: పప
95-146/91

1859 SQX1040849
పపరర: ననగ రరజ చరడవరపప

95-146/92

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చరడవరపప
ఇసటట ననస:62-12-545
వయససస:32
లస: పప
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1860 AP151000522188
పపరర: హనసమయఖ మబనపలర

95-146/93

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-545
వయససస:40
లస: పప
1863 MLJ2632867
పపరర: శకదడవ మబనపలర

95-146/95

95-146/98

95-146/779

95-143/876

95-143/878

95-146/784

95-146/102

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-551
వయససస:35
లస: ససస స

1873 SQX2408235
పపరర: ససనత నలస

1876 SQX1908722
పపరర: కకటటరరడడడ గరదద

1879 SQX2175149
పపరర: వజయ కరసత కటకస

1882 SQX1271782
పపరర: శరరష పటటట ల

95-146/104

1885 SQX1980101
పపరర: ఝనస లకడక పటటట ల

95-143/877

1888 AP151000522206
పపరర: సరరజన కకలర పర
భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-12-551
వయససస:35
లస: ససస స

95-146/97

95-146/100
1868 SQX0387688
పపరర: మధససడధన రరవప
రరజమహహసదడవరపప
తసడడ:డ రరమమరరవప రరజమహహసదడవరపప
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:48
లస: పప

1871 SQX2185379
పపరర: హరరరణణ మతషకకరర

95-146/781

1874 SQX2212819
పపరర: గరపస తడననథ దనసరర

95-146/782

తసడడ:డ చసగళ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-12-547
వయససస:20
లస: పప
95-146/101

1877 SQX2207645
పపరర: కలమమర సరశమ పపదన థసటట

95-146/783

తసడడ:డ మననర రరడడడ
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:44
లస: పప
95-146/785

1880 SQX2149714
పపరర: పపననరరడడడ గరడడ

95-146/786

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:18
లస: పప
95-143/258

1883 SQX1484492
పపరర: వనసకటటసశరమక పరలలస

95-146/103

భరస : రరజగశ పరలలస
ఇసటట ననస:62-12-550
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/105

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-12-550
వయససస:39
లస: ససస స
95-146/108

1865 SQX0387704
పపరర: శరరదనదడవ రరజమహహసదడవరపప

తసడడ:డ మబతఖలల మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:62-12-550
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:62-12-550
వయససస:33
లస: పప
1887 MLJ2633022
పపరర: ససజజత చతసలపపడడ

95-146/780

తసడడ:డ కలమఖణ చకకవరరస కటకస
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-12-549
వయససస:35
లస: ససస స
1884 SQX1484484
పపరర: రరజగశ పరలలస

1870 SQX2301752
పపరర: పదనకవత పగడల

తసడడ:డ పపననన రరడడ గరదద
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కలమఖణ చకకవరరస కరటకస
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:20
లస: పప
1881 SQX0213512
పపరర: పపషరపవత గబసటటరర

95-146/99

తసడడ:డ శకనస నలస
ఇసటట ననస:62-12-547
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కలమఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:62-12-548
వయససస:39
లస: ససస స
1878 SQX2174977
పపరర: నరరసదడ కలమమర కటకస

1867 AP151000522604
పపరర: శకనవరసరరవప మబనపలర

95-143/875

భరస : మధససడధన రరవప రరజమహహసదడవరపప
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : షప బబనన గరరర పగడల
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస నలస
ఇసటట ననస:62-12-547
వయససస:42
లస: ససస స
1875 SQX2444602
పపరర: లకడక కటకస

95-146/96

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ పడనల
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:34
లస: పప
1872 SQX2409936
పపరర: భబరత నలస

1864 MLJ2632834
పపరర: రమమదడవ మబనపలర

1862 SQX2293363
పపరర: పపడమ సరయ మబనపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:18
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:32
లస: పప
1869 SQX2301802
పపరర: షప బబనన గరరర పడనల

95-146/94

తసడడ:డ సరసబయఖ చరడవరపప
ఇసటట ననస:62-12-545
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:62-12-546
వయససస:32
లస: ససస స
1866 AP151000522603
పపరర: హనసమసతరరవప మబనపలర

1861 AP151000522576
పపరర: శకనవరసరరవప చరడవరపప

1886 SQX1981737
పపరర: భబరత పటటట ల

95-146/106

భరస : సరసబశవరరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:62-12-550
వయససస:58
లస: ససస స
95-146/109

1889 SQX2126902
పపరర: ఆసజననయబలల కకలలకకసడ

95-146/787

Deleted

తసడడ:డ బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-12-551
వయససస:28
లస: పప
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1890 SQX2174803
పపరర: వనసకట తరరమల కకలలకకసడ

95-146/788

భరస : ఆసజననయబలల కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-12-551
వయససస:21
లస: ససస స
1893 SQX1955798
పపరర: కకరస ర పసడయ ననపపలర

95-146/112

95-146/115

95-146/118

95-146/120

95-146/123

95-146/126

తసడడ:డ రమమశ బబబబ బబరరక
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:19
లస: పప

1903 SQX0409334
పపరర: వ ఎన రవ కకరణ పపరరపపడడ

1906 AP151000522498
పపరర: కకటటశశరర కలయపపడడ

1909 SQX0819060
పపరర: ఝమనస రరణణ బబరరక

95-146/129

1912 SQX1492073
పపరర: సరసబశవరరవప తననలకరర

95-146/789

1915 SQX0819094
పపరర: రరమమదడవ సడదన

95-146/121

1898 MLJ1058809
పపరర: ఉదయ శసకర పపనసమమక

95-146/117

1901 AP151000522220
పపరర: పదక పపరరపపడడ

95-146/119

1904 AP151000522053
పపరర: శశరగఖ కలయపపడడ

95-146/122

భరస : సరసబశవరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-556
వయససస:62
లస: ససస స
95-146/124

1907 AP151000522057
పపరర: కకటటశశరరరవప కలయపపడడ

95-146/125

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-557
వయససస:45
లస: పప
95-146/127

1910 SQX0819425
పపరర: సతఖవత తననలకరర

95-146/128

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:50
లస: ససస స
95-146/130

1913 SQX2073088
పపరర: వనసకట బబరరక

95-146/759

తలర : ఝనస రరణణ బబరరక
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:18
లస: పప
95-146/131

భరస : హహమమసబర ధర రరవప
ఇసటట ననస:62-12-560
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అరవసద
ఇసటట ననస:62-12-561
వయససస:35
లస: ససస స

95-146/114

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:62-12-555
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ తననలకరర
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:77
లస: పప

95-146/133 1918 SQX0819078
1917 SQX0819086
పపరర: హహమమసబర ధర రరవప సడదన
పపరర: ధనలకడక తననలకరర

తసడడ:డ శశష తలప సరయ సడదన
ఇసటట ననస:62-12-560
వయససస:53
లస: పప

95-143/259

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:50
లస: పప
1914 SQX2152130
పపరర: పపసడరరక బబరరక

1900 SQX0727560
పపరర: సరయ బబబబ పపరరపపడడ

1895 SQX1779370
పపరర: గగరర శసకర ననపపలర

తసడడ:డ సరసబయఖ పపనసమమక
ఇసటట ననస:62-12-554
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-557
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:62-12-559
వయససస:35
లస: ససస స
1911 SQX0819417
పపరర: కరకసత కలమమర తననలకరర

95-146/116

తసడడ:డ సరయబబబబ పపరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-555
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-556
వయససస:70
లస: పప
1908 SQX0819433
పపరర: శకలత తననలకరర

1897 AP151000522215
పపరర: రమమదడవ పపనసమమక

95-146/111

తసడడ:డ కకటయఖ ననపపలర
ఇసటట ననస:62-12-553
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-555
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటయఖ పపరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-555
వయససస:70
లస: ససస స
1905 AP151000522459
పపరర: సరసబశవరరవప కలయపపడడ

95-146/113

భరస : సరసబయఖ పపనసమమక
ఇసటట ననస:62-12-554
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:62-12-554
వయససస:61
లస: పప
1902 AP151000522546
పపరర: శశషమక పపరరపపడడ

1894 AP151000522210
పపరర: సరరజన ననపపలర

1892 AP151000522464
పపరర: రమణనజ తనటటననడ

భరస : కకషష తనటటననడ
ఇసటట ననస:62-12-552
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ ననపపలర
ఇసటట ననస:62-12-553
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-12-553
వయససస:35
లస: పప
1899 AP151000522213
పపరర: సరసబయఖ పపనసమమక

95-146/110

తలర : రమణనజ తనటటననడ
ఇసటట ననస:62-12-552
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర ననపపలర
ఇసటట ననస:62-12-553
వయససస:29
లస: ససస స
1896 AP151000522208
పపరర: సరయబబబబ ననపపలర

1891 SQX1955939
పపరర: ఉజశల తనటటననడ

1916 SQX1555988
పపరర: హరరవరర న సడదన

95-146/132

తసడడ:డ హహమమసబరధర రరవప సడదన
ఇసటట ననస:62-12-560
వయససస:23
లస: పప
95-146/134

1919 MLJ2633295
పపరర: అరవసద తననలకరర

95-146/135

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:62-12-561
వయససస:39
లస: పప
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1920 AP151000522056
పపరర: ససగబణకలమమరర కలయపపడడ

95-146/136

భరస : భబగరఖరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-562
వయససస:46
లస: ససస స
1923 AP151000522055
పపరర: భబగరఖరరవప కలయపపడడ

95-146/139

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-562
వయససస:49
లస: పప
1926 AP151000522544
పపరర: చటటట మక చదరరకకరర

95-146/142

95-146/790

95-146/146

95-146/149

95-146/152

95-146/156

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:71
లస: ససస స

94-63/828

1936 AP151000522227
పపరర: సరరజన కకసడడటట

1939 SQX1245878
పపరర: భవరన గబసటటరర

1942 SQX1955897
పపరర: శవ ననగ పడసరద గబసటటరర

95-146/159

1945 SQX2490233
పపరర: దథవఖ తనతకకసడ

95-146/147

1948 SQX1041060
పపరర: లకకణ పప తషపరలలస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తషపరలలమ
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:23
లస: పప

95-146/144

1931 SQX1748870
పపరర: లకడక శరకవరణణ మమటట టపలర

95-146/145

1934 SQX1748920
పపరర: వజయ లకడక మమటటపలర

95-146/148

భరస : వనసకటటసశరరర మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:54
లస: ససస స
95-146/150

1937 SQX1748839
పపరర: నరగసదడ కలమమర మమటట టపలర

95-146/151

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమటట టపలర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:35
లస: పప
95-146/153

1940 AP151000522230
పపరర: ధనలకడక కకసడడటట

95-146/155

భరస : భకకపత
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:49
లస: ససస స
95-146/157

1943 SQX1507971
పపరర: పవన కలమమర ససలవనరర

95-146/158

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససలవనరర
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:39
లస: పప
95-146/841

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తనతకకసడ
ఇసటట ననస:62-12-569
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/161

1928 AP151000522219
పపరర: కకటయఖ చదరరకకరర

భరస : వనసకటటసశరరర మమటట టపలర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:54
లస: పప
1947 SQX1041003
పపరర: సరరజన పడమడ

1930 NDX2241792
పపరర: వనసకట ననగ పడథసఖష పరలమకకరస ర

1933 SQX0388579
పపరర: ననగ ససనత ఏతషకకరర

95-146/141

తసడడ:డ చదసచయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-566
వయససస:50
లస: ససస స
1944 AP151000522228
పపరర: భకకపత కకసడడటట

95-146/143

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమటట టపలర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:58
లస: పప
1941 SQX1245886
పపరర: కరమమకడ గబసటటరర

1927 AP151000522221
పపరర: చసదడశశఖర చదరరకకరర

1925 AP151000522223
పపరర: పదనకవత చదరరకకరర
భరస : చసదడశశఖర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశభన బబబబ ఏతషకకరర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మననయఖ
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:67
లస: ససస స
1938 SQX1748896
పపరర: వనసకటటశశరరర మమటట టపలర

95-146/140

తసడడ:డ గనయమఖ పరలమకకరస ర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ కలమమర మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-12-565
వయససస:30
లస: ససస స
1935 AP151000522226
పపరర: రసగమక కకతస పలర

1924 SQX1955889
పపరర: కళళఖణణ చదరరకకరర

95-146/138
1922 SQX1028035
పపరర: అదథ శశషష బబబబ కలయమపపడడ

తసడడ:డ భబగఖ రరవప కలయమపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-562
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:22
లస: ససస స
1932 SQX1748854
పపరర: ననగ లకడక మమటటపలర

95-146/137

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-12-564
వయససస:64
లస: ససస స
1929 SQX2130359
పపరర: భవన చదరరకకరర

1921 AP151000522054
పపరర: సరమమమ జఖమబ కలగరపపడడ
కలయపపడడ
భరస : పరసడడరసగరరరవప కలయపపడడ
ఇసటట ననస:62-12-562
వయససస:67
లస: ససస స

1946 SQX1955954
పపరర: లకడక తరరపతమక దనవపలలరర

95-146/160

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనవపలలరర
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:20
లస: ససస స
95-146/162

1949 SQX1570572
పపరర: వనసకటటశశరరర పప తషపరలలస

95-146/163

తసడడ:డ లకకయఖ పప తషపరలలస
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:59
లస: పప
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95-146/164

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:78
లస: పప
1953 SQX2374403
పపరర: లలత పడమట

95-146/792

95-146/168

95-146/171

95-143/261

95-146/174

95-146/177

95-146/793

భరస : రవ కలమమర మదసకకరర
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:29
లస: ససస స

1963 SQX0727545
పపరర: జయచసదడ వలక
ర రర

1966 SQX0695056
పపరర: కకటటశశర రరవప అయనవవలల

1969 SQX0932608
పపరర: శకనవరస రరవప సరకవరపప

1972 SQX2185247
పపరర: కకటటశశరరవప మదసకకరర

95-146/182

1975 AP151000522253
పపరర: శకనవరసరరవప రరజమసడడడ

95-143/262

1978 SQX0124701
పపరర: ససధనఖరరణణ ఈదర
భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-579
వయససస:42
లస: ససస స

1958 SQX0213579
పపరర: అననపపరష మక ఆకలల

95-146/170

1961 SQX0901991
పపరర: పడసనన సరకవరపప

95-143/260

1964 SQX1245829
పపరర: దథవఖ వలక
ర రర

95-146/173

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/175

1967 AP151000522602
పపరర: వజయలకడక వలక
ర రర

95-146/176

భరస : శకనవరస వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:49
లస: ససస స
95-146/178

1970 SQX1245837
పపరర: జజనకక రరమయఖ వలక
ర రర

95-146/179

తసడడ:డ రరమయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:84
లస: పప
95-143/879

1973 MLJ1058742
పపరర: రగణబకరదడవ రరజమసడడడ

95-146/180

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/183

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:24
లస: పప
95-172/646

95-146/167

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మదసనకకరర
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:24
లస: ససస స
1977 SQX2513562
పపరర: మమధవ మదసకకరర

95-146/172

తసడడ:డ అసజయఖ సరకవరపప
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సరకవరపప
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:64
లస: ససస స
1974 AP151000522249
పపరర: వనసకటరతనస రరజమసడడడ

1960 AP151000522511
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

1955 AP151000522120
పపరర: వజయ తననరర

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-12-575
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:54
లస: పప
1971 SQX2136570
పపరర: వనసకట ససబబమక సరకవరపప

95-146/169

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప కకసగ
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:37
లస: ససస స
1968 AP151000522060
పపరర: శకనవరసరరవప వలక
ర రర

1957 AP151000522045
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటరర

95-146/791

భరస : సససదరస
ఇసటట ననస:62-12-572
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-12-575
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-576
వయససస:43
లస: ససస స
1965 SQX0695064
పపరర: పడసనన కకసగ

95-146/166

తసడడ:డ అసకమక గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-572
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-12-575
వయససస:30
లస: పప
1962 SQX0901983
పపరర: వనసకటరమణ ఇనవవలల

1954 MLJ2632446
పపరర: మహ లకకషజ గబసటటరర

1952 SQX2375012
పపరర: శకనవరస రరవప పడమట

తసడడ:డ శశషయఖ పటమట
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-12-572
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ తననరర
ఇసటట ననస:62-12-572
వయససస:37
లస: పప
1959 SQX0387464
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల

95-146/165

భరస : వనసకటటశశరరర పప తషపరలలస
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పడమట
ఇసటట ననస:62-12-570
వయససస:36
లస: ససస స
1956 SQX1298182
పపరర: శకనస తననరర

1951 SQX1981745
పపరర: ససబబబలల పప తషపరలలస

1976 SQX2513554
పపరర: రవ కలమమర మదసకకరర

95-172/645

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మదసకకరర
ఇసటట ననస:62-12-578
వయససస:39
లస: పప
95-146/185

1979 SQX1584946
పపరర: సరమమమ జఖస ఈదర

95-146/186

తసడడ:డ వనహకయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:62-12-579
వయససస:39
లస: ససస స
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95-146/187

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-12-579
వయససస:24
లస: పప
1983 SQX1955871
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఈమన

1981 MLJ1059310
పపరర: లకడక ఈమన

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/190

తసడడ:డ రరసబబబబ ఈమన
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:24
లస: పప

1984 AP151000522259
పపరర: రరసబబబబ ఈమన

తసడడ:డ మహన రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: ససస స
1992 AP151000522274
పపరర: శకనవరసరరవప పప సదసరర

95-146/198

95-146/200

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:29
లస: ససస స
1998 AP151000522278
పపరర: అనసడయ పససపపలలటట

95-146/203

95-146/206

తసడడ:డ కకటయఖ బబడడ వరపప
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:64
లస: పప

95-146/795

1996 SQX1040823
పపరర: వజయ లకడక బబదనవరపప

95-146/201

2002 MLJ2633501
పపరర: సతష కలమమర పససపపలలటట

95-146/209

2005 SQX0695122
పపరర: బబ సస ఓలలటట

2008 SQX0388397
పపరర: జజఖత రరవపరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-12-583
వయససస:26
లస: ససస స

1988 SQX0213603
పపరర: మమరర ఇవరసజలన బచసచ

95-146/194

1991 SQX0819185
పపరర: శవ పడసరద పప సదడరర

95-146/197

1994 SQX0695031
పపరర: శరఖమలమగగరర ఓలలటట

95-146/199

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: ససస స
1997 SQX0695239
పపరర: ఊమమదడవ ఓలలటట

95-146/202

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/204

2000 SQX1779396
పపరర: ధనమక కరయల

95-146/205

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరయల
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:57
లస: ససస స
95-146/207

2003 MLJ1058908
పపరర: కకటటశశరరరవప బబదనవరపప

95-146/208

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:35
లస: పప
95-146/210

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: పప
95-146/212

95-146/192

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:41
లస: పప
2007 AP151000522509
పపరర: ననగగశశరరరవప బబడడ వరపప

95-146/196

1993 SQX2135697
పపరర: శవ వనసకట అనల కలమమర
పప సడడరర
భసధసవప: శకనవరసరరవప పప సడడరర
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:19
లస: పప

1999 AP151000522545
పపరర: రతనకలమమరర బబదనవరపప

1985 AP151000522258
పపరర: హరరననరరయణ ఈమన

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: పప
2004 MLJ2633576
పపరర: ననగరరజ బబదనవరపప

95-146/193

భరస : శవననగ రరజ
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడపస
డ రద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: ససస స
2001 SQX0695114
పపరర: ననగరరరన ఓలలటట

1990 SQX0231951
పపరర: ససధనకర బచసచ

95-146/189

తసడడ:డ గరరరయఖ
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: పప
1995 SQX0560367
పపరర: శవమక పససపపలలటట

95-146/191

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-12-581
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/195

1982 AP151000522257
పపరర: సరరజన ఈమన

భరస : హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-12-580
వయససస:24
లస: పప

95-146/794 1987 AP151000522273
1986 SQX2233096
పపరర: శక లకడక తరరపతమక కకలకలకరర
పపరర: హహమ
హ మవత పప సదసరర

1989 SQX0213652
పపరర: సరసబబడజఖస బచసచ

95-146/188

2006 MLJ2633121
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద పససపపలలటట

95-146/211

తసడడ:డ భబసకరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-12-582
వయససస:24
లస: పప
95-146/213

2009 AP151000522281
పపరర: వరమక రరవపరర

95-146/214

భరస : మబతడస శశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-583
వయససస:24
లస: ససస స
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2010 SQX0388371
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరర

95-146/215

తసడడ:డ మబకగసశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-583
వయససస:26
లస: పప
2013 AP151000522537
పపరర: వనసకరయమక కరకలమమనస

95-146/216

95-146/219

95-146/222

95-146/225

95-146/232

2020 SQX0229054
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకలమమనస

2023 MLJ1161975
పపరర: జగదధష బబ డపరటట

2026 AP151000522446
పపరర: సససగయఖ గసజజపప

95-146/236

2029 AP151000522069
పపరర: శసకరరరవప బసడనరర

2032 SQX1725738
పపరర: ససమన చరరవపరర

భరస : వనసకటరతనస కలమమర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-12-1490
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మజజశ చరరవపరర
ఇసటట ననస:62-13
వయససస:22
లస: ససస స

2034 SQX1140300
పపరర: లలత శక ఓగరరరల

2035 AP151000522586
పపరర: పపలర మక పపల

95-146/240

తసడడ:డ శవరజ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:62-13-588
వయససస:26
లస: ససస స
2037 SQX1467233
పపరర: ఉమ భవరన పపల
భరస : వనణబ గరపరల రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-13-589
వయససస:57
లస: ససస స

95-146/223

95-146/226

2038 SQX1272095
పపరర: వనణబ గరపరల రరవప పపల
తసడడ:డ కకషష మగరరస పపల
ఇసటట ననస:62-13-589
వయససస:64
లస: పప

2018 SQX0632851
పపరర: దసరరరపడసరద కరకలమమనస

95-146/221

2021 AP151000522530
పపరర: బబపమక వరవలర

95-146/224

2024 MLJ1165380
పపరర: భబసకర రరవప బబ డపరటట

95-146/227

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-12-1402
వయససస:38
లస: పప
95-146/234

2027 AP151000522423
పపరర: వనసకటరమణ గగడడరర

95-146/235

తసడడ:డ రరమమరరవప గగడడరర
ఇసటట ననస:62-12-1408
వయససస:66
లస: పప
95-146/237

2030 AP151000522075
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

95-146/238

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-12-1411
వయససస:47
లస: ససస స
95-95/998

2033 SQX0327775
పపరర: పస పడభ కలమమరర

95-143/265

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:62-13-588
వయససస:46
లస: ససస స
95-146/241

భరస : కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-13-588
వయససస:40
లస: ససస స
95-143/266

95-146/218

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-585-1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:62-12-1410
వయససస:39
లస: పప
95-146/239

2015 SQX1245860
పపరర: తడవనణణ కరకలమమనస

తసడడ:డ శవ పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/3
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గసజజపప
ఇసటట ననస:62-12-1407
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-1410
వయససస:39
లస: పప
2031 MLJ1058270
పపరర: ససధనరరణణ దనవపలకరర

95-146/220

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-12-1402
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:62-12-1407
వయససస:35
లస: పప
2028 AP151000522073
పపరర: ననగగశశరరరవప బసడనరర

2017 MLJ2632917
పపరర: జయలకడక కరకలమమనస

95-143/263

తసడడ:డ బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/4
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-12-585-1
వయససస:28
లస: పప
2025 MLJ1058148
పపరర: ఆదథననరరయణ గసజపప

95-146/217

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62-12-584/3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/3
వయససస:24
లస: పప
2022 SQX0695247
పపరర: గరపస వరవలర

2014 SQX1873462
పపరర: మమనక కరకలమమనస

2012 SQX1154210
పపరర: శకనవరసస కరకలమమనస

తసడడ:డ దసరర పడసరద కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/1
వయససస:35
లస: పప

తలర : శవలల కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:62-12-584/2
వయససస:24
లస: ససస స
2019 AP151000522283
పపరర: కకషష కరకలమమనస

95-105/933

భరస : రఘబననద కకడనల
ఇసటట ననస:62-12-584/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-12-584/1
వయససస:24
లస: ససస స
2016 AP151000522531
పపరర: శవలల కరకలమమనస

2011 SQX2062628
పపరర: లకడక పడసనన కకడనల

2036 SQX1040658
పపరర: శవరజ ఓగరరరల

95-146/242

తసడడ:డ జమలమపపరర
ఇసటట ననస:62-13-588
వయససస:33
లస: పప
95-143/267

2039 MLJ2632651
పపరర: కకషషవనణణ కకరపరటట

95-146/243

భరస : వరవనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-13-591
వయససస:36
లస: ససస స
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95-146/244

భరస : వనసకట రమణ కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-13-591
వయససస:36
లస: ససస స
2043 SQX0124628
పపరర: వనసకట రమణ కకరపరటట

95-146/247

95-146/248

95-146/850

95-146/253

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:29
లస: ససస స
2055 MLJ2633345
పపరర: కకటటశశరరరవప పలగరన

95-146/256

95-146/257

95-146/260

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: పప

95-146/251

95-146/263

95-146/250

2051 SQX0450080
పపరర: ననగలకడక పలగరన

95-146/252

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:38
లస: ససస స

2053 SQX0694968
పపరర: మణణకసఠపడసరధ పలగరన

2054 MLJ1058734
పపరర: శకనవరసరరవప పలగరన

95-146/254

2056 SQX2113736
పపరర: వనసకటటష చడననజనమ

2059 SQX1100189
పపరర: కకమలమ దడవ చదననస

2062 MLJ2632966
పపరర: ధనలకడక చదననస

2065 SQX0883017
పపరర: సరయరరస చదననస

2068 SQX0727644
పపరర: కకకషషమ ననయబడడ గబతనస
తసడడ:డ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:36
లస: పప

95-146/255

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:26
లస: పప
95-146/760

2057 SQX1724889
పపరర: గరపస కకషష చదననస

95-137/26

తలర : అననపపరష చదననస
ఇసటట ననస:62-13-594/1
వయససస:22
లస: పప
95-146/258

2060 SQX0727792
పపరర: చదసచసలకడక గబతనస

95-146/259

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:36
లస: ససస స
95-146/261

2063 AP151000522513
పపరర: ఝమనసరరణణ చదననస

95-146/262

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: ససస స
95-146/264

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:27
లస: పప
95-146/266

2048 SQX0387373
పపరర: పడభబకర రరడడడ మదథనగరరర

భరస : మణణకసఠ ససవర పడసరద పలగన
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సడరరబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: ససస స
2067 SQX1100197
పపరర: మరర కలమమర చదననస

2050 SQX1748953
పపరర: ననగలకడక పలగన

95-143/269

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:25
లస: పప

భరస : మరర కలమమర
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: ససస స
2064 MLJ2632776
పపరర: మహలకకమక చదననస

95-146/249

భసధసవప: అననపపరష
ఇసటట ననస:62-13-594
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సడరరబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:27
లస: ససస స
2061 MLJ2632768
పపరర: అననపపరష చదననస

2047 SQX1167536
పపరర: మదథనగరరర శకనవరస రరడడడ

2045 SQX0391755
పపరర: లకడక మదథనగరరర
భరస : మదథనగరరర పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:62-13-593
వయససస:26
లస: పప
2058 SQX0883009
పపరర: పసడయసక చదననస

95-143/268

తసడడ:డ పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:25
లస: పప

భరస : హరర పడసరద పసనపరల
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:63
లస: ససస స
2052 SQX0694935
పపరర: పపరమక పలగరన

2044 SQX1100312
పపరర: లకడక తరరపతమక యలవరరస

95-146/246
2042 MLJ2632792
పపరర: వరవనసకటససబడమణఖస కకరపరటట

తసడడ:డ రరమరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-13-591
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరరరసకగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:62-13-592
వయససస:25
లస: ససస స
2049 SQX2558583
పపరర: ససమత పసనపరల

95-146/245

భరస : రరమమరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-13-591
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-13-591
వయససస:36
లస: పప
2046 SQX0695205
పపరర: లకడక తరరపతమక మదథనగరరర

2041 MLJ2632636
పపరర: చలమమసబ కకరపరటట

2066 SQX0727578
పపరర: పడవణ కలమమర గబతనస

95-146/265

తసడడ:డ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:36
లస: పప
95-146/267

2069 SQX0727602
పపరర: ననగమలలశశర రరవప గబతనస

95-146/268

తసడడ:డ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:36
లస: పప
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2070 AP151000522445
పపరర: హరరబబబబ చదననస

95-146/269

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: పప
2073 SQX1190842
పపరర: వనసకట రమణ యసపరటట

95-143/270

95-143/273

95-143/884

95-146/796

Deleted
95-146/278

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-13-598
వయససస:32
లస: ససస స
2088 SQX0694927
పపరర: శశకళ పసనపరల

95-146/281

95-146/849

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:62-13-601
వయససస:31
లస: పప

95-146/272

2083 MLJ1058999
పపరర: శకనవరసరరడడడ వనమపరటట

95-146/285

95-146/276

2084 SQX0831552
పపరర: అనడష కకలర

2086 SQX0727628
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర

2087 SQX0727503
పపరర: బబపయఖ కకలర

2092 AP151000522517
పపరర: శవలలమవత కకనడరర

2095 SQX0560698
పపరర: శరకవణణ రగతష

2098 SQX0391540
పపరర: ససచతడ అసబటట
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:30
లస: ససస స

95-143/883

2081 AP151000522315
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ వనసపరటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-13-598
వయససస:32
లస: ససస స

95-146/279

95-146/273

95-146/277

95-146/280

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-13-598
వయససస:32
లస: పప
95-146/282

2090 SQX2558567
పపరర: ననగ లకడక అసదసగబల

95-146/848

భరస : నరరసదడ కలమమర అసదసగబల
ఇసటట ననస:62-13-599
వయససస:42
లస: ససస స
95-146/283

2093 MLJ2632180
పపరర: ననగసతఖసరయ కకసడరర

95-146/284

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-13-600
వయససస:38
లస: పప
95-146/286

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:62-13-601
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/289

2078 SQX2154201
పపరర: ససనల కలమమర కలరరబ

తసడడ:డ అచచరరడడడ వనమపరటట వనమపరటట
ఇసటట ననస:62-13-597
వయససస:32
లస: పప

2089 MLJ2799492
పపరర: హరరపస
డ రద పసనపరల

95-143/272

తసడడ:డ అచచరరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస కకనడరర
ఇసటట ననస:62-13-600
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-600
వయససస:38
లస: పప
2097 SQX0552620
పపరర: వసశకకషష రగతష

2080 AP151000522316
పపరర: రమణ వనసపరటట

2075 SQX1190891
పపరర: మహన రరడడ యసపరటట

తసడడ:డ రరమలసగపప కలరరబ
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భగషణస
ఇసటట ననస:62-13-599
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయ
ఇసటట ననస:62-13-599
వయససస:45
లస: పప
2094 AP151000522317
పపరర: ససబడమణఖస కకససరర

95-143/882

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-13-598
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ శకనవవరస
ఇసటట ననస:62-13-599
వయససస:32
లస: ససస స
2091 SQX2558575
పపరర: నరగ్డ్సదస కలమమర

2077 SQX2245413
పపరర: ససనల కలమమర కలరరబ

95-146/271

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర కలరరబ
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:20
లస: ససస స
2085 SQX0727750
పపరర: హహహమమవత కకలర

95-143/271

తసడడ:డ రరమలసగపప
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:20
లస: ససస స
2082 SQX2154243
పపరర: అరరణ కలరరబ

2074 SQX1190859
పపరర: అయపర రరడడ యసపరటట

2072 SQX0727651
పపరర: గరవసదరరవప గబతనస

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:51
లస: పప
2079 SQX2245389
పపరర: అరరణ కలరరబ

95-146/270

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-594-1
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:62-13-595
వయససస:46
లస: ససస స
2076 SQX1190875
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ యసపరటట

2071 AP151000522313
పపరర: సడరరబబబబ చదననస

2096 SQX0388678
పపరర: రరజఖలకడక రగతష

95-146/288

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:62-13-601
వయససస:31
లస: ససస స
95-143/274

2099 SQX0391532
పపరర: భబనసశక అసబటట

95-143/275

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:31
లస: ససస స
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2100 AP151000522324
పపరర: రరశమక అసబటట

95-146/291

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:29
లస: ససస స
95-146/294

తసడడ:డ నరసససహసరశమ
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:29
లస: పప
95-143/278

భరస : ససతనరరమబ
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:30
లస: ససస స
95-146/296

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/299

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:38
లస: పప

95-143/279

2110 MLJ2632115
పపరర: పరమబలమక అసబటట

2113 MLJ1057140
పపరర: శవకలమమర అసబటట

95-146/302

తసడడ:డ నతనఖనసదస
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:31
లస: పప

2116 SQX0228874
పపరర: వనసకటటశశరరర అసబటట

2105 SQX1258210
పపరర: నరరషర కకలమర

95-143/277

2108 SQX0388322
పపరర: శరఖమల మఖమటస

95-146/295

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:29
లస: ససస స
95-146/297

2111 SQX0213843
పపరర: మలలర శశరర అసబటట

95-146/298

భరస : చనన అసకమకరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:38
లస: ససస స
95-146/300

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:38
లస: పప

2115 SQX0388140
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకలమర

2114 SQX0388348
పపరర: శకనవరసరరవప మఖమటస

95-146/301

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:29
లస: పప
95-146/303

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:38
లస: పప
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95-146/304

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపరరపపడడ
ఇసటట ననస:62-13-604
వయససస:23
లస: ససస స

2118 AP151000522535
పపరర: ఉమమదడవ పపరరపపడడ

95-146/305

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-13-604
వయససస:29
లస: ససస స
95-146/307

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-606
వయససస:31
లస: ససస స

2121 AP151000522331
పపరర: సరసబశవరరవప ఈమన

95-146/309

2124 SQX1779347
పపరర: రరజగశశరర ఈమన

95-146/308

2127 SQX1518572
పపరర: పదనకవత లసకర
తసడడ:డ గగపరల కకషష లసకర
ఇసటట ననస:62-13-608
వయససస:49
లస: ససస స

95-146/306

2122 SQX0980318
పపరర: ససధనకర మబననసగర

95-143/280

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-607
వయససస:37
లస: పప
95-146/310

భరస : రమమష ఈమన
ఇసటట ననస:62-13-607
వయససస:28
లస: ససస స
95-146/312

2119 AP151000522327
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-604
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-13-606
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస మబననసగర
ఇసటట ననస:62-13-607
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:62-13-607
వయససస:31
లస: పప

2107 SQX0391854
పపరర: ననగ ససనత పసడయ అసబటట

95-146/293

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:38
లస: ససస స

2112 MLJ2632107
పపరర: ససతనరరమబ అసబటట

2126 MLJ2632644
పపరర: రమమషరబబబ ఈమన

95-143/276

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:33
లస: ససస స

2109 SQX0388157
పపరర: రగవత కకలమర

2123 SQX1275354
పపరర: వసదన మబననసగర

2104 SQX1379040
పపరర: ననగ సరయ దధపసస మఖమమటస

2102 MLJ2632198
పపరర: వరరసజననయబలల అసబటట

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:62-13-603
వయససస:26
లస: ససస స

2106 SQX0391524
పపరర: కకటటశశరర అసబటట

2120 SQX0213900
పపరర: వరణణ ఈమన

95-146/292

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-13-602
వయససస:38
లస: పప

2103 AP151000522480
పపరర: వనసకటరరవప అసబటట

2117 SQX1955947
పపరర: భవఖ శక పపరరపపడడ

2101 MLJ2632321
పపరర: ననగరరజ ఆసబటట

2125 AP151000522333
పపరర: శరరద ఈమన

95-146/311

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:62-13-607
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/313

2128 SQX0391763
పపరర: పదకలత మహమమటస

95-143/281

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:48
లస: ససస స
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2129 SQX1175547
పపరర: శశశ కలమమర కపపల
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95-143/282

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:36
లస: పప
2132 SQX1100262
పపరర: ననగ శశశలజ చనగసటట పరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:52
లస: పప
95-143/285

భరస : వర పడసరద చనగసటట పరటట
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:33
లస: ససస స
2135 SQX1749035
పపరర: రరజఖ లకడక మఖమమటస

95-143/283 2131 SQX1175539
2130 SQX0360438
పపరర: పడసరద రరవప మహమమటస
పపరర: తడననద కపపల

2133 SQX1159160
పపరర: యమమన కపపల

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:56
లస: పప
95-146/314

తసడడ:డ తడననద కపపల
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:29
లస: ససస స
95-146/316

భరస : పరమమశశర రరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:57
లస: ససస స

2136 SQX1159236
పపరర: సరసబబడజఖస గబరరజజల

95-143/284

2134 SQX1159111
పపరర: పదథకన కపపల

95-146/315

భరస : తడననద కపపల
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:25
లస: ససస స
95-146/317

భరస : సడరఖననరరయణ గబరరజజల
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:27
లస: ససస స

2137 SQX1159194
పపరర: బబబబ సరయ కకషష కపపల
తసడడ:డ తడననద కపపల
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:27
లస: పప

95-146/319 2139 SQX1749480
95-146/320 2140 SQX0124594
2138 SQX1749381
పపరర: ఆనసద కలమమర మఖమమటస
పపరర: పరమమశశర రరవప మఖమమటస
పపరర: వమల అసబటట

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప మఖమమటస
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మఖమమటస
ఇసటట ననస:62-13-609
వయససస:59
లస: పప

2141 SQX0560441
పపరర: శవమక అసబటట

2142 MLJ1056779
పపరర: సరసబశవరరవప అసబటట

95-146/322

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-13-610
వయససస:31
లస: ససస స
2144 SQX2371862
పపరర: శవసతఖననరరయణ తడలపప డ లల
భసధసవప: అనసడరఖ తడలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:48
లస: పప
2147 SQX1869759
పపరర: అనసడరఖ తడలపప డ లల

95-178/343

95-143/718

తసడడ:డ వరసజననయబలల అసబటట
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:19
లస: ససస స
2153 AP151000522341
పపరర: భబగఖమక అసబటట

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష బబ రరక
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:25
లస: పప

2148 SQX1870138
పపరర: ససరగష గరపస తడలపప డ లల

95-146/327

95-146/798

95-152/1128
2146 SQX2474070
పపరర: శవసతఖననరరయణ తడలపప డ లల

Deleted

95-178/344

2149 SQX2114510
పపరర: ససనల బబబబ తడలపప డ లల

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ తడలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:19
లస: పప

2151 MLJ2632289
పపరర: వజయలకకషజ అసబటట

2152 SQX0124602
పపరర: వనసకటటశశరమక బబ రరక

2154 AP151000522340
పపరర: చనవనసకటరతనస అసబటట

2157 MLJ2632271
పపరర: వరరసజననయబలల అసబటట
తసడడ:డ పపదఅసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:27
లస: పప

95-146/324

భసధసవప: అనసడరఖ తడలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:48
లస: పప

95-146/325

95-178/1045

95-146/326

భరస : శవరరమకకకషష బబ రరక
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/328

భరస : పపదఅసకమకరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/330

2143 MLJ2633584
పపరర: ఈశశరరరవప అసబటట
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-13-610
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:27
లస: ససస స
2156 SQX1135707
పపరర: గగరరష బబ రరక

95-146/323

తలర : అనసడరఖ తడలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవసతఖననరరయణ తడలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-13-611
వయససస:44
లస: ససస స
2150 SQX1987924
పపరర: బబబ పసడయసకర అసబటట

2145 SQX2373827
పపరర: కలపణ తడలపప డ లల

95-146/321

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-610
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-610
వయససస:31
లస: పప
95-146/797

95-146/318

2155 SQX1608241
పపరర: సప ఉభబగఖ కలమమర తషమకల

95-146/329

తలర : జమబన తషమకల
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:22
లస: పప
95-146/331

2158 SQX2357176
పపరర: చరసజవ తషమకల

95-146/799

తసడడ:డ సరయ బబబబ తషమకల
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:19
లస: పప
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95-146/800 2160 MLJ2718070
2159 SQX2363893
పపరర: హహమసత సరయ శకనవరస అసబటట
పపరర: జమబన తషమకల

తసడడ:డ వర ఆసజననయబలల అసబటట
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:18
లస: పప
2162 SQX1955830
పపరర: వనజషషవ ససగరకవప

భరస : సరయబబబబ తషమకల
ఇసటట ననస:62-13-612
వయససస:50
లస: ససస స
95-146/332

తసడడ:డ మధససడదనరరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:20
లస: ససస స
2165 AP151000522507
పపరర: ధనలకడక ననననబబ యన

2163 SQX0450056
పపరర: ససధనరరణణ ననననబబ యన

95-146/335

2166 SQX1555996
పపరర: భబరర వ ససగరకవప

తసడడ:డ నసదకలమమర
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: పప
95-150/645

95-146/343

95-146/346

95-146/802

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:27
లస: పప

2178 SQX0883041
పపరర: కకటటశశరరరవప తషలర మలర

2181 SQX1271816
పపరర: సరయ ససజన తషలర మలర

95-143/289

2184 SQX0450189
పపరర: ననగమలర శశరర పసటట

95-146/341

2187 AP151000522519
పపరర: రరసబబబబ తషలర మలర తషలర మలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:48
లస: పప

95-146/337
2167 SQX1109371
పపరర: మబరళ ధర రరవప బబలరసకకసడ

2170 AP151000522589
పపరర: నసదకలమమర ననననబబ యన

95-146/340

2173 AP151000522503
పపరర: ధనలకడక తషలర మలర

95-146/342

భరస : శవపడసరదరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-614
వయససస:62
లస: ససస స
95-146/344

2176 AP151000522346
పపరర: శవపడసరదరరవప తషలర మలర

95-146/345

తసడడ:డ బబగయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-614
వయససస:68
లస: పప
95-146/347

2179 SQX2357291
పపరర: ససధ రరణణ పపటట

95-146/801

భరస : సరయ శసకర పపటట
ఇసటట ననస:62-13-615
వయససస:50
లస: ససస స
95-143/287

2182 SQX0901975
పపరర: సరయససజనఖ తషళర మలర

95-143/288

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/348

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/350

95-146/334

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:75
లస: ససస స
2186 SQX0450064
పపరర: హనసమసతరరవప పసటట

95-146/339

తసడడ:డ భబగయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-615
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సరయ శసకర పపటట
ఇసటట ననస:62-13-615
వయససస:24
లస: ససస స
2183 SQX0901967
పపరర: ఉమమదడవ తషళళమలర

2175 AP151000522347
పపరర: రమమషరబబబ తషలర మలర

2164 SQX0387332
పపరర: వరణణ ససగరకవప

తసడడ:డ ననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-614
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-615
వయససస:66
లస: ససస స
2180 SQX2356921
పపరర: సససధస పపటట

95-146/336

భరస : రమమష బబబబ తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-614
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-614
వయససస:40
లస: పప
2177 SQX0883033
పపరర: సరసబబడజఖస తషలర మలర

2172 MLJ2632701
పపరర: పడసననరరణణ తషలమలర

95-143/286

భరస : మధససడధన రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: పప

భరస : నసద కలమమర నననననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:70
లస: ససస స
2174 AP151000522348
పపరర: ససరగషరబబబ తషలర మలర

95-146/333

తసడడ:డ మధససడధన రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:23
లస: పప

95-146/338 2169 SQX0450122
2168 AP151000522342
పపరర: జగననకహనరరవప ననననబబ యన
పపరర: మధససడధనరరవప ససగరకవప

2161 SQX1175570
పపరర: సరరజన నలర గరరర

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నసదకలమమర
ఇసటట ననస:62-13-613
వయససస:27
లస: ససస స

2171 SQX2445997
పపరర: ధన లకడక నననననబబ ఈనన

95-163/252

2185 AP151000522350
పపరర: చనమబసడడశశరర తషలర మలర

95-146/349

భరస : రరసబబబబ తషలర మలర
ఇసటట ననస:62-13-616
వయససస:45
లస: ససస స
95-146/351

2188 SQX1724392
పపరర: దనకకయణణ మతషపలర

95-137/27

భరస : రరజగష మతషపలర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:26
లస: ససస స
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2189 SQX0360339
పపరర: మమటట పలర రరజగష

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-143/290

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:35
లస: పప
2192 SQX1009174
పపరర: శక దడవ మమటటపలర

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:24
లస: పప
95-146/353

భరస : కరకసత కలమమర మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:28
లస: ససస స
2195 AP151000522355
పపరర: పరరశత మమటటపలర

95-146/356

95-146/359

95-146/361

95-146/364

95-146/367

95-146/370

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:25
లస: ససస స

2202 SQX1492024
పపరర: లకడక మతషకకరర

2205 SQX0387571
పపరర: శరసత పసడయ మతషకకరర

2208 SQX0151084
పపరర: కకషష మతషకకరర

2211 SQX0727859
పపరర: నరసససహరరవప మతషకకరర

95-146/373

2214 SQX0391839
పపరర: యస లకడక సరసశత

95-146/362

2217 SQX1724368
పపరర: యస ఎల తరరపతమక
మతషకకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:27
లస: ససస స

95-146/358

2200 SQX1295659
పపరర: ఆసజననయబలల మమచవరపప

95-143/292

2203 SQX1492081
పపరర: వనసకట పడసరద మతషకకరర

95-146/363

తసడడ:డ రరమరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-618
వయససస:34
లస: పప
95-146/365

2206 AP151000522362
పపరర: పపననమక మతషకకరర

95-146/366

భరస : కకషష మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-619
వయససస:57
లస: ససస స
95-146/368

2209 SQX0214064
పపరర: లకడక మతషకకరర

95-146/369

భరస : అసకమకరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-620
వయససస:35
లస: ససస స
95-146/371

2212 SQX0450114
పపరర: అసకమకరరవప మతషకకరర

95-146/372

తసడడ:డ పప తషరరజ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-620
వయససస:44
లస: పప
95-143/293

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-13-621
వయససస:34
లస: ససస స
95-137/28

2197 MLJ2633089
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపనసగబపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమచవరపప
ఇసటట ననస:62-13-618
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-620
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-620
వయససస:64
లస: పప
2216 SQX1724327
పపరర: లలత దడవ మతషకకరర

95-146/360

తసడడ:డ రరఘవపలల మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-619
వయససస:61
లస: పప

భరస : పప తషరరజ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-620
వయససస:59
లస: ససస స
2213 AP151000522360
పపరర: పప తషరరజ మతషకకరర

2199 SQX0727818
పపరర: రరమదనసస కరనసగసటట

95-146/355

తసడడ:డ వరరశరశమ పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-619
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-619
వయససస:40
లస: పప
2210 SQX0450106
పపరర: సరమమమ జఖస మతషకకరర

95-146/357

భరస : రరమమరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-618
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:62-13-618
వయససస:64
లస: పప
2207 MLJ2632974
పపరర: శకనవరస మతషకకరర

2196 SQX0694885
పపరర: రమమష కరనసగసటట

2194 SQX0213942
పపరర: శశషరతనస పపనసగబపరటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప నసగబపరటట పపనసగబపర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:68
లస: పప

భరస : పడసరద మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-618
వయససస:35
లస: ససస స
2204 AP151000522540
పపరర: రరమమరరవప మతషకకరర

95-146/354

తసడడ:డ రరమదనసస కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:67
లస: పప
2201 SQX0503813
పపరర: పదక మతషకకరర

2193 SQX0695221
పపరర: శకదడవ కరనసగసటట

95-146/352

భరస : రరజగష మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ మమటటపలర
ఇసటట ననస:62-13-617
వయససస:62
లస: ససస స
2198 AP151000522521
పపరర: పపలర యఖ మమటటపలర

95-143/291 2191 SQX1955814
2190 SQX0360131
పపరర: మమటట టపలర బషర కరకసత కలమమర
పపరర: దనడకకయన మమటటపలర

2215 SQX0391482
పపరర: యస సరమమమ జఖస

95-143/294

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-13-621
వయససస:58
లస: ససస స
95-137/29

2218 SQX1725027
పపరర: రరమ కకషష మతషకకరర

95-137/30

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:25
లస: పప
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2219 SQX1209932
పపరర: ననగలకడక మతషకకరర
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95-143/295

భరస : సరసబశవరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:35
లస: ససస స
2222 SQX1885078
పపరర: సరసశత మతషకకరర

95-146/374

95-146/377

95-146/380

95-146/383

95-146/386

95-146/389

తసడడ:డ జవనరరవప
ఇసటట ననస:62-13-625
వయససస:35
లస: పప

2232 SQX0450072
పపరర: ససబబబరరవప మతషకకరర

2235 SQX2553121
పపరర: ననగగశశరరరవప మతషకకరర

2238 SQX0229005
పపరర: ననగ ససరగష యమసరరపప

95-143/297

2241 SQX0124826
పపరర: దసరరరపడసరద జపలర

95-146/394

2244 SQX1518598
పపరర: రజన కకలక
ర రర

95-146/384

2227 SQX1275420
పపరర: సరసబబడజఖస నడతకకక

95-146/379

2230 MLJ2632909
పపరర: సరసబశవరరవప మతషకకరర

95-146/382

2233 SQX0213983
పపరర: వనసకటటశశరరర మతషకకరర

95-146/385

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:34
లస: పప
95-146/387

2236 AP151000522366
పపరర: రరమమరరవప యమసరరపప

95-146/388

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-13-623
వయససస:67
లస: పప
95-146/390

2239 MLJ2633543
పపరర: ననగశకనస యమసరరపప

95-146/391

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:62-13-624
వయససస:42
లస: పప
95-146/392

2242 SQX0124693
పపరర: హరరకకషష జపలర

95-146/393

తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:62-13-625
వయససస:41
లస: పప
95-146/395

తసడడ:డ మబరళ కకషష కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-13-626
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-626/1
వయససస:22
లస: ససస స

95-146/376

తలర : ననగగసదడమక
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:62-13-625
వయససస:41
లస: పప

95-146/397 2247 SQX1748946
2246 SQX1748904
పపరర: మహ లకడక పడసనన గబసటటరర
పపరర: సరయ ససకనఖ గబసటటరర

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-626/1
వయససస:21
లస: ససస స

95-146/381

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:62-13-624
వయససస:36
లస: పప

భరస : జవన రరవప
ఇసటట ననస:62-13-625
వయససస:53
లస: ససస స
2243 MLJ2632982
పపరర: శవకలమమర జజపలర

2229 SQX1008945
పపరర: సరసబశవ రరవప నడతకకక

2224 SQX0727834
పపరర: వనసకరయమక మతషకకరర

భరస : బసవపపననయఖ నడతకకక
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:75
లస: పప

భరస : భదడయఖ
ఇసటట ననస:62-13-624
వయససస:62
లస: ససస స
2240 SQX0734327
పపరర: పరరశత జపలర

95-146/378

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల నడతకకక
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:68
లస: పప
2237 AP151000522370
పపరర: ననగమలలర శశరర యమసరరపప

2226 MLJ2632586
పపరర: చచడడశశరర మతషకకరర

95-144/23

భరస : రరఘవయఖ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:37
లస: పప
2234 SQX1275461
పపరర: బసవపపననయఖ నడతకకక

95-146/375

భరస : వనసకటటశశరరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:70
లస: ససస స
2231 SQX0214015
పపరర: రరఘవయఖ మతషకకరర

2223 SQX1908649
పపరర: వనసకట జవత మతషకకరర

2221 SQX1802990
పపరర: రరమకకషష మతషకకరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:40
లస: ససస స
2228 SQX2553139
పపరర: ననగగసదడమక మతషకకరర

95-143/296

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-13-622
వయససస:20
లస: ససస స
2225 MLJ2632818
పపరర: ఈశశరర మతషకకరర

2220 SQX1407817
పపరర: సరయ రరస మతషకకరర

2245 SQX1518606
పపరర: మబరళ కకషష కకలక
ర రర

95-146/396

తసడడ:డ రరధ కకషష మగరరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-13-626
వయససస:41
లస: పప
95-146/398

2248 AP151000522107
పపరర: దసరరరభవరన గబసటటరర

95-146/399

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-13-626/1
వయససస:42
లస: ససస స
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2249 AP151000522105
పపరర: ఆసజననయబలల గబసటటరర

95-146/400

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-13-626/1
వయససస:47
లస: పప
2252 SQX1779388
పపరర: భవరన యరరకగరపపల

2250 AP151000522103
పపరర: వనసకటససబబమక గబసటటరర

95-146/401

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-626/2
వయససస:62
లస: ససస స
95-146/403

2253 SQX1824788
పపరర: రరమలకడక గబసటటరర

95-146/406

భరస : యలర మసదయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-627
వయససస:48
లస: ససస స

2255 AP151000522542
పపరర: రమణమక కసచదరర

2256 SQX1824804
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమమర
గబసటటరర
తసడడ:డ యలర మసదయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-627
వయససస:23
లస: పప

95-146/409

2259 SQX0553263
పపరర: రమణ ఏటటకకరర

95-146/411

భరస : సరసబయఖ కసచదరర
ఇసటట ననస:62-13-627
వయససస:37
లస: ససస స
2258 SQX1040674
పపరర: భవరన గబసటటరర

95-146/410

భరస : శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:35
లస: ససస స
2261 AP151000522233
పపరర: జయమక పససపపలలటట
భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:49
లస: ససస స
2264 MLJ2632750
పపరర: కకషరషరరవప సడరర

95-146/416

95-146/418

95-146/423

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-632/1
వయససస:37
లస: ససస స

2271 MLJ2633360
పపరర: రరమబలల కరనసగసటట

95-146/426

2274 SQX2035822
పపరర: పసడత సరయ నలర మమకల

95-143/298

2277 AP151000522124
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నలర మమకల
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-13-632/1
వయససస:37
లస: పప

2260 MLJ2632743
పపరర: పరరశత సడరర

95-146/412

2263 SQX0552935
పపరర: భబసకరరరవప ఏటటకకరర

95-146/415

2266 SQX1511790
పపరర: ననగ దసరర కరనసగసటట

95-146/417

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/420

2269 SQX1511808
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరనసగసటట

95-146/421

తసడడ:డ రరమబలల కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:35
లస: పప
95-146/424

2272 AP151000522126
పపరర: లకడక నలర మమకల

95-146/425

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-13-632
వయససస:37
లస: ససస స
95-137/632

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-13-632/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-146/428

95-145/394

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:59
లస: పప

తలర : అసకమక
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-13-632
వయససస:26
లస: పప
2276 MLJ1058411
పపరర: వజయలకకషజ నలర మమకల

95-146/414

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:40
లస: పప
2273 SQX1109447
పపరర: తడజ నలమరమమకల

2268 MLJ2633451
పపరర: సశరరజఖస కరనసగసటట

2257 SQX0939801
పపరర: సరళ లసగరల

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప సడరర
ఇసటట ననస:62-13-629
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-630
వయససస:31
లస: ససస స
2270 SQX0560276
పపరర: సరసబశవ రరవప కరనసగసటట

2265 SQX1190834
పపరర: మధస కలమమర సడరర

95-146/407

భరస : లకడకననరరయణ లసగరల
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:58
లస: పప
2267 SQX0560326
పపరర: లత కరనసగసటట

2262 AP151000522479
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటటరర

2254 AP151000522123
పపరర: ననగగసదడస తతరరటట
భరస : రరఘవపలల తతరరటట
ఇసటట ననస:62-13-627
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-628
వయససస:59
లస: ససస స
95-146/413

95-146/402

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-626/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరరకగరపపల
ఇసటట ననస:62-13-627
వయససస:23
లస: ససస స
95-146/408

2251 AP151000522104
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గబసటటరర

2275 SQX1955780
పపరర: కకరస ర పసడయ నలర మమకల

95-146/427

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-13-632/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-146/430

2278 SQX0932558
పపరర: కలమమరర మబననసగర

95-146/431

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-633
వయససస:35
లస: ససస స
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95-146/432

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-13-633
వయససస:35
లస: ససస స
2282 MLJ2632388
పపరర: ససతనరరమయఖ మలర శశటట

95-146/435

95-143/300

95-146/16

95-146/439

95-146/442

2289 SQX2150688
పపరర: అశశక కలమమర దనసరర

2292 AP151000522134
పపరర: హనసమమయమక కటబట

2295 AP151000522133
పపరర: సరసబశవరరవప కటబట

95-146/445

2298 AP151000522143
పపరర: భబసకరబబబబ అలర స

2301 SQX0593525
పపరర: రవ అలర స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:62-13-638/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-13-638/1
వయససస:35
లస: పప

95-143/302
2303 SQX1258178
పపరర: వనసకట గబరర రరజ
ననననబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:62-13-640
వయససస:34
లస: పప

2304 SQX0201731
పపరర: భబనస పడకరష దనవపలకరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-13-640
వయససస:33
లస: పప

2306 AP151000522149
పపరర: లకడక ననననబబ యన

2307 SQX0561860
పపరర: కకరణ కలమమర ననననబబ యన

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:62-13-641
వయససస:45
లస: ససస స

95-146/803

95-146/452

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:62-13-641
వయససస:30
లస: పప

95-143/299

2287 SQX0939785
పపరర: పదనకవత కలమమర

95-145/395

2290 SQX2150720
పపరర: ్ససవసత దనసరర

95-146/804

భరస : అశశక కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:62-13-636
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/440

2293 AP151000522136
పపరర: ననరరయణ కటబట

95-146/441

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-637
వయససస:37
లస: పప
95-146/443

2296 SQX0561837
పపరర: దసరరర రరజగశశరర అలర స

95-146/444

భరస : భబసకర బబబబ
ఇసటట ననస:62-13-638
వయససస:34
లస: ససస స
95-146/446

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-13-638
వయససస:42
లస: పప
95-146/448

2284 SQX1175497
పపరర: అసజమక మబకరకర

భరస : ననగగసదడ కలమమర కలమమర
ఇసటట ననస:62-13-636
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-637
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-638
వయససస:37
లస: ససస స
2300 SQX0561522
పపరర: పడసనననసబ అలర స

95-146/437

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-637
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-13-637
వయససస:37
లస: పప
2297 AP151000522140
పపరర: భడమరరసబ అలర స

2286 SQX1142652
పపరర: సరసబశవ రరవప మకరకర

95-146/434

భరస : సరసబశవరరవప మబకరకర
ఇసటట ననస:62-13-635
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసగల రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-13-636
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-637
వయససస:37
లస: ససస స
2294 AP151000522439
పపరర: కలటటసబరరవప కటబట

95-146/436

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-635
వయససస:61
లస: పప

తలర : ఇసదసమత పపరమమ
ఇసటట ననస:62-13-636
వయససస:25
లస: ససస స
2291 MLJ2632149
పపరర: అమకతపరణణ కటబట

2283 SQX1955921
పపరర: నరగసదడ తనళళ
ర రర

2281 SQX0561993
పపరర: ననగమహన మలర శశటట

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-13-633
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-13-634
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మబకకకర
ఇసటట ననస:62-13-635
వయససస:25
లస: పప
2288 SQX1873652
పపరర: భబగఖ శక పపరమమ

95-146/433

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-13-633
వయససస:35
లస: పప

తలర : కనకదసరర
ఇసటట ననస:62-13-633
వయససస:37
లస: పప
2285 SQX1101047
పపరర: వనసకట రరజగష మబకకకర

2280 SQX0561985
పపరర: బబలకకషష మలర శశటట

2299 AP151000522141
పపరర: కకటటశశరరరవప అలర స

95-146/447

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-13-638
వయససస:37
లస: పప
95-146/449

2302 SQX1258194
పపరర: ననగ హరరక ననననబబ యన

95-143/301

భరస : వనసకట గబరర రరజ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:62-13-640
వయససస:27
లస: ససస స
95-156/703

2305 SQX0144907
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనవపలకరర

95-156/704

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:62-13-640
వయససస:59
లస: పప
95-146/453

2308 SQX0561712
పపరర: గబరవయఖ ననననబబ యన

95-146/454

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:62-13-641
వయససస:31
లస: పప
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2309 MLJ2632313
పపరర: శవరజ ననననబబ యన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-146/455

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-13-641
వయససస:56
లస: పప
2312 SQX0553214
పపరర: ననగరరరరన ననననబబ యన

95-146/457

2313 SQX0560631
పపరర: గబరవయఖ ననననబబ యన

95-146/460

2316 SQX0213181
పపరర: మమణణకఖమక నననననబబ యన

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:50
లస: పప
95-146/464

95-146/466

95-146/806

95-150/646

భరస : కకటటశశరరరవప ససతలపప
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:36
లస: ససస స

2328 SQX2359628
పపరర: ననగ లకడక గబసటటరర

2331 AP151000522454
పపరర: సశరష కలమమరర గబసటటరర

95-146/472

2334 SQX1749225
పపరర: బసదస మమధవ యసగలశశటట

95-146/465

2337 SQX1275198
పపరర: కకటటశశరరరవప ససతలపప
తసడడ:డ రసగరరరవప ససతలపప
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:41
లస: పప

2317 SQX1175562
పపరర: భగ లకడక ననననబబ యన

95-143/303

2320 SQX1873264
పపరర: సతష శరథరర

95-146/463

2323 SQX0360214
పపరర: కకటటశశర రరవప గబసటటరర

95-143/305

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:30
లస: పప
95-146/468

2326 SQX1009158
పపరర: కకషష గబసటటరర

95-146/469

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:24
లస: పప
95-146/807

2329 SQX2560928
పపరర: భబగఖ లకడక గబసటటరర

95-146/851

భరస : కకటటశశర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:21
లస: ససస స
95-146/470

2332 SQX1518580
పపరర: ననగ లకడక పప గబల

95-146/471

భరస : మబరళ పప గబల
ఇసటట ననస:62-13-648
వయససస:36
లస: ససస స
95-146/9

భరస : లకకణ రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/473

95-146/459

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ శరథరర
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవననగగశశరరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-646
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదన శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-13-648
వయససస:24
లస: పప
2336 SQX1275248
పపరర: లలమవత ససతలపప

95-146/462

తసడడ:డ రసబబబబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:62-13-645
వయససస:50
లస: ససస స
2333 SQX0124834
పపరర: మబరళ పప గబల

2325 MLJ2633626
పపరర: రరసబబబబ గబసటటరర

2314 AP151000522150
పపరర: పటబటభ ననననబబ యన

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:29
లస: ససస స
2330 SQX2438091
పపరర: శసకర ససతరరవమక ననదదసడర

95-146/461

తసడడ:డ నరసససహరరవప శరథరర
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-13-644
వయససస:44
లస: ససస స
2327 SQX2369486
పపరర: పదక గబసటటరర

2322 SQX1873207
పపరర: లకడక ననరరయణ శరథరర

95-146/456

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-13-642
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ శరథరర
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ శరథరర
ఇసటట ననస:62-13-643/1
వయససస:26
లస: పప
2324 AP151000522453
పపరర: లకడకదసరర గబసటటరర

95-146/458

భరస : ఆదథననరరయణ
ఇసటట ననస:62-13-643
వయససస:42
లస: ససస స

95-143/304 2319 SQX1873181
2318 SQX1142629
పపరర: శకనవరస రరవప ననననబబ యన
పపరర: ససధ శరథరర

2311 AP151000522578
పపరర: సరమమమ జఖస ననననబబ యన

భరస : పటబటభ
ఇసటట ననస:62-13-642
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటభ
ఇసటట ననస:62-13-642
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అదథ ననరరయణ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:62-13-643
వయససస:24
లస: ససస స

2321 SQX1873249
పపరర: నరగసదడ శరథరర

95-146/805

భరస : గబరవయఖ నననననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:62-13-641
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటభ
ఇసటట ననస:62-13-642
వయససస:24
లస: పప
2315 SQX1507922
పపరర: కరవఖ ననననబబ యన

2310 SQX2118198
పపరర: లకడక పరరశత నననననబబ ఈనన

2335 SQX1749357
పపరర: వజయ లకడక యసగలశశటట

95-146/10

భరస : లకకణ రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:55
లస: ససస స
95-146/474

2338 SQX0450197
పపరర: రసగరరరవప ససతనలపప

95-146/476

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:68
లస: పప
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2339 SQX2205870
పపరర: పదకజ కకసడమగరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-146/808

2340 SQX0695171
పపరర: ససతనమహలకడక రరగస

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకసడమగరర
ఇసటట ననస:62-13-649
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: ససస స

2342 AP151000522166
పపరర: అలవనలలమసగమక రరగస

2343 AP151000522165
పపరర: చసదడమమళ రరగస

95-146/479

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: ససస స
2345 AP151000522164
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరగస

95-146/482

95-146/485

95-146/488

95-146/490

95-146/493

95-146/809

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-13-655
వయససస:33
లస: పప

2355 SQX1779404
పపరర: శక లకడక పప తరర సక

2358 AP151000522172
పపరర: కమలమకరరబబబ పప తరర సక

2361 SQX0213454
పపరర: పరరశత పప తనరర సక

95-146/498

2364 SQX0695080
పపరర: వరసవ పప నసగబపరటట

95-146/489

2367 SQX1581991
పపరర: గరయతడ పప ననపలర
తసడడ:డ పడభబకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:62-13-656
వయససస:29
లస: ససస స

2347 SQX1955848
పపరర: యసశసత గబసటటరర

95-146/484

2350 SQX1955962
పపరర: పవన రరమ గణణష గబసటటరర

95-146/487

2353 SQX2088052
పపరర: పవన రరస గణణశ గబసటటరర

95-148/735

తసడడ:డ యలర మసద రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:21
లస: పప
95-146/491

2356 SQX1040807
పపరర: భవరన మపసదడవ

95-146/492

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:41
లస: ససస స
95-146/494

2359 AP151000522170
పపరర: రతనకకశశర పప తరర సక

95-146/495

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:41
లస: పప
95-146/496

2362 SQX1643261
పపరర: ససరగఖ మలర శశటట

95-146/497

భరస : మననహర మలర శశటట
ఇసటట ననస:62-13-655
వయససస:28
లస: ససస స
95-146/500

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-655
వయససస:31
లస: ససస స
95-146/504

95-146/481

తసడడ:డ యలమసదరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరమమశశరమక
ఇసటట ననస:62-13-654/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-655
వయససస:31
లస: ససస స
2366 SQX0819219
పపరర: వర బడహహకసదడ సరశమ మలర శశటట

95-146/486

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:33
లస: పప
2363 SQX0695155
పపరర: మమనక పప నసగబపరటట

2352 MLJ2632495
పపరర: యలర మసద రరవప గబసటటరర

2344 SQX0727719
పపరర: రరమమసజననయబలల మహహపత

తలర : యలమసదనరరవ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రతన కకశశర పప తరర సక
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-13-654
వయససస:41
లస: ససస స
2360 SQX2384683
పపరర: పడదధప కలమమర మపసదడవ

95-146/483

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపనననరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:62-13-653
వయససస:40
లస: ససస స
2357 AP151000522169
పపరర: కరమమశశరమక పప తరర సక

2349 SQX1009182
పపరర: రరశమక గబసటటరర

95-146/478

తసడడ:డ దనసయఖ
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:40
లస: పప
2354 SQX1482041
పపరర: దసరరర మహలకడక పప తరర సక

95-146/480

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:83
లస: పప

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:62-13-652
వయససస:38
లస: ససస స
2351 SQX1009166
పపరర: శకనవరస రరవప గబసటటరర

2346 SQX0727776
పపరర: కకషషమగరరస రరగస

2341 SQX0727727
పపరర: జయలకడక మహహపత

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-13-651
వయససస:41
లస: పప
2348 MLJ2632826
పపరర: జయసత గబసటటరర

95-146/477

2365 SQX0932574
పపరర: కలలదధప పప నసగబపరటట

95-146/502

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-13-655
వయససస:27
లస: పప
95-146/505

2368 SQX1582031
పపరర: జయశక పప ననపలర

95-146/506

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:62-13-656
వయససస:29
లస: ససస స
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2369 SQX1582015
పపరర: ఉదయ లకడక పప ననపలర

95-146/507

భరస : పడభబకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:62-13-656
వయససస:58
లస: ససస స
2372 SQX1785229
పపరర: గగస బబషర షపక

95-146/510

95-142/685

95-141/139

95-144/27

95-144/30

95-144/33

95-144/36

తలర : పరరశత వరర
ఇసటట ననస:62-14-657/1
వయససస:20
లస: ససస స

2382 SQX1747765
పపరర: రమమదడవ బలర గరరర

2385 AP151000513408
పపరర: పరరశత మతషకకరర

2388 SQX0894766
పపరర: మమధవ రరవప మతషకలరర

2391 SQX2083269
పపరర: శకనవరస రరవప జపపడడ

95-164/67

2394 SQX2036606
పపరర: అసకరరవప ససత

95-144/28

2397 SQX1942234
పపరర: రరమ దడవ అగరరసశశటట
భరస : సతఖననరరయణ అగరరసశశటట
ఇసటట ననస:62-14-659
వయససస:34
లస: ససస స

2377 SQX1642891
పపరర: ననగ లకడక దనవపలకరర

95-141/138

2380 SQX1747849
పపరర: వనసకటరజన కనగరల

95-144/26

2383 SQX1643154
పపరర: రరమమదడవ అగరకససపటట

95-144/29

భరస : ramarao అగరకససపటట
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:43
లస: ససస స
95-144/31

2386 SQX0894741
పపరర: గరపస కకషష మతషకలరర

95-144/32

తసడడ:డ మమధవ రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:28
లస: పప
95-144/34

2389 SQX1942200
పపరర: అసక రరవప ససదన

95-144/35

తసడడ:డ అసకమక రరవప ససదన
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:49
లస: పప
95-144/552

2392 SQX2113355
పపరర: శకనవరస రరవప జపపడడ

95-144/553

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:48
లస: పప
95-144/554

తసడడ:డ పదనకవత ససత
ఇసటట ననస:62-14-657/1
వయససస:48
లస: పప
95-144/556

95-141/476

భరస : శరసత పడసరద కనగరల
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ ఆగకమమసస
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:58
లస: పప
2396 SQX2037364
పపరర: దథవఖ భవన వరర

95-144/25

తసడడ:డ అసజననయబలల మతషకలరర
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ poturaju అగరకససపటట
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:58
లస: పప
2393 SQX1625880
పపరర: రరమ రరవప ఆగకమమసస

2379 SQX1643048
పపరర: లకడక తరరపతమక మతషకకరర

2374 SQX2082063
పపరర: అరరణ కలమమరర ఠగళళటట

భరస : ససబబయఖ దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-14-656
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కనగరల
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:39
లస: పప
2390 SQX1643147
పపరర: రరమమరరవప అగరకససపటట

95-144/24

భరస : తరరపతయఖ బలర గరరర
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరవప M
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:45
లస: ససస స
2387 SQX1747997
పపరర: శరసత పడసరద కనగరల

2376 SQX1907633
పపరర: శకనస గరగరశశటట

95-146/509

భరస : చసదడమమళ ఠగళళటట
ఇసటట ననస:62-14
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గరపరల కకషష మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసక రరవప ససదన
ఇసటట ననస:62-14-657
వయససస:41
లస: ససస స
2384 SQX0894816
పపరర: లకడక M

95-146/511

తసడడ:డ సరసబయఖ గరగరశశటట
ఇసటట ననస:62-14
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-14-656
వయససస:27
లస: పప
2381 SQX1942192
పపరర: పదనకవత ససదన

2373 SQX1885060
పపరర: శశషమక రరగస

2371 SQX1786144
పపరర: రగశరక షపక

తలర : రఫస షపక
ఇసటట ననస:62-13-657
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మధససడధన రరవప రరగస
ఇసటట ననస:62-13-659
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ పడకగశ ఠగళళటట
ఇసటట ననస:62-14
వయససస:73
లస: పప
2378 SQX1642883
పపరర: ససబబయఖ దనవపలకరర

95-146/508

తసడడ:డ ససవర రరమయఖ పప ననపలర
ఇసటట ననస:62-13-656
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:62-13-657
వయససస:22
లస: పప
2375 SQX2083251
పపరర: చసదడ మమళ ఠగళళటట

2370 SQX1582007
పపరర: పడభబకర రరవప పప ననపలర

2395 SQX2025708
పపరర: పదనకవత ససడ

95-144/555

భరస : అసకరరవప ససడ
ఇసటట ననస:62-14-657/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-144/37

2398 AP151000513479
పపరర: ఆదథలకడక అకరసశశటట

95-144/38

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-14-659
వయససస:47
లస: ససస స
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2399 MLJ3726023
పపరర: సతఖననరరయణ అకరస శశటట 

95-144/39

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-14-659
వయససస:35
లస: పప
2402 SQX2124436
పపరర: రరజ పడసరద మహసకరళ

95-144/590

95-144/43

95-144/46

95-144/48

95-144/51

95-144/54

95-144/57

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:57
లస: ససస స

2412 SQX0891432
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల

2415 SQX0930115
పపరర: అశశన రరవపల

2418 SQX0714196
పపరర: ఉషర కలమమరర చనన

2421 MLJ3723186
పపరర: వనసకట రరవప రరవపల

95-144/60

2424 SQX1643196
పపరర: ససజజత అననస

95-144/49

2427 SQX1748151
పపరర: శవ రరమ కకషష అననస
తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:21
లస: పప

2407 SQX0533075
పపరర: ఉమమమహహశశరర అగరససపటట 

95-144/45

2410 SQX1175620
పపరర: సరయ లకడక ఆవపల

95-144/47

2413 AP151000513410
పపరర: కమల రరవపల

95-144/50

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-664
వయససస:57
లస: ససస స
95-144/52

2416 MLJ3729738
పపరర: వజయ భబరత రరవపల

95-144/53

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:34
లస: ససస స
95-144/55

2419 AP151000513412
పపరర: రరఘవమక రరవపల

95-144/56

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:49
లస: ససస స
95-144/58

2422 SQX1584706
పపరర: గణణశ సరయ హరరరత చనన

95-144/59

తసడడ:డ శకమనననరరయణ చనన
ఇసటట ననస:62-14-666
వయససస:23
లస: పప
95-144/61

భరస : రరజ అననస
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:33
లస: ససస స
95-144/63

95-144/42

తసడడ:డ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:62-14-663
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-14-666
వయససస:48
లస: పప
2426 AP151000513457
పపరర: వనసకరయమక అననస

95-144/591

భరస : శక మనననరరయణ చనన
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:43
లస: పప
2423 SQX0691287
పపరర: శకమనననరరయణ చనన

2409 SQX2222297
పపరర: పరవన అగరసశశటట

2404 AP151000513460
పపరర: వరసస ఆవపల

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-14-662
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:44
లస: ససస స
2420 AP151000510328
పపరర: రమమష కలమమర రరవపల

95-144/44

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-14-663
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:62-14-665
వయససస:24
లస: ససస స
2417 AP151000513652
పపరర: శవ కలమమరర రరవపల

2406 AP151000510373
పపరర: శవననగగశశరరరవప ఆవపల

95-141/477

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:62-14-661
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అగరసశశటట
ఇసటట ననస:62-14-662
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-14-663
వయససస:25
లస: ససస స
2414 SQX1582122
పపరర: హరరరత రరవపల

95-144/41

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-14-661
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అగరరమశశటట
ఇసటట ననస:62-14-662
వయససస:22
లస: పప
2411 SQX0891440
పపరర: శక లకడక చసక

2403 MLJ2618171
పపరర: చననననగలకడక ఆవపల

2401 SQX2035921
పపరర: శవ పరరశత పప లసస

భరస : రరసబబబబ పప లసస
ఇసటట ననస:62-14-660
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషష 
ఇసటట ననస:62-14-661
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-661
వయససస:45
లస: పప
2408 SQX1747864
పపరర: రససఇననథ అగరరమశశటట

95-144/40

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:62-14-659
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-14-660
వయససస:51
లస: పప
2405 SQX0604298
పపరర: కకషష ఆవపల

2400 AP151000510388
పపరర: సరసబశవరరవప అకరసశశటట

2425 MLJ2618544
పపరర: భబరత అననస

95-144/62

భరస : శవకకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:38
లస: ససస స
95-144/64

2428 SQX1643188
పపరర: రరజ అననస

95-144/65

తసడడ:డ రరమమరరవప అననస
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:38
లస: పప
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2429 MLJ2612497
పపరర: శవకకటటశశరరరవప అననస

95-144/66

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:49
లస: పప
2432 MLJ2619443
పపరర: సరరజ బసడడ

95-144/68

95-144/594

95-144/70

95-144/73

95-144/76

2439 SQX1942176
పపరర: శకననధ శశటట పలర

2442 MLJ2618155
పపరర: అసజల మతషకకరర

2445 MLJ1057843
పపరర: ససతన మహలకడక మతషకకరర

95-144/79

2448 SQX0691220
పపరర: హరర హరరష కర

తసడడ:డ కరజయఖ
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:33
లస: పప
95-144/85

భరస : శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:34
లస: ససస స

2454 SQX1383041
పపరర: మబతనఖలల మతషకకరర

95-144/74

2457 MLJ1058726
పపరర: శకలకడక మతషకకరర
భరస : మబతనఖల 
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:40
లస: ససస స

2437 SQX1838432
పపరర: నహరరక ఛననస

95-144/69

2440 AP151000510364
పపరర: శవకలమమర చదననస

95-144/72

2443 AP151000513573
పపరర: లకడక కకలక
ర రర

95-144/75

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:44
లస: ససస స
95-144/77

2446 SQX0980342
పపరర: కకలక
ర రర వనసకటటష

95-144/78

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:25
లస: పప
95-144/80

2449 SQX0691329
పపరర: పవన కలమమర మతషకకరర

95-144/81

తసడడ:డ కరజయఖ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:30
లస: పప
95-144/83

2452 SQX1942135
పపరర: శకనవరస రరవప కకలక
ర రర

95-144/84

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:55
లస: పప
95-143/308

తసడడ:డ సరయ బబబబ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:48
లస: పప
95-144/87

95-144/593

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-14-672
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:58
లస: పప
2456 MLJ1058718
పపరర: మలలర శశరర మతషకకరర

95-144/71

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:29
లస: పప

95-144/82 2451 SQX1210129
2450 MLJ3725686
పపరర: శవననగగశశరరరవప మతషకకరర
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకలక
ర రర

2434 SQX2431419
పపరర: షనసన షపక

తసడడ:డ శవ ఛననస
ఇసటట ననస:62-14-672
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరజయఖ మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:27
లస: పప

2453 MLJ1053859
పపరర: కరజయఖ మతషకకరర

95-141/140

భరస : బసవయఖ 
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:48
లస: ససస స
2447 SQX0980359
పపరర: కకలక
ర రర శకకరసత

2436 SQX1838101
పపరర: శవ ఛననస

95-143/307

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-14-670
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:62-14-672
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-674
వయససస:26
లస: ససస స
2444 SQX1942101
పపరర: రరజఖ లకడక కకలక
ర రర

95-144/592

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఛననస
ఇసటట ననస:62-14-672
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-14-672
వయససస:52
లస: ససస స
2441 SQX1603316
పపరర: లకడక పడసనన కకలక
ర రర

2433 SQX2435774
పపరర: ససభబన షపక

2431 SQX1582148
పపరర: సరయ సడవసత బసడడ

తసడడ:డ జగదధష బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:62-14-668
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:62-14-670
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచడలమ
ఇసటట ననస:62-14-671
వయససస:18
లస: ససస స
2438 MLJ1050244
పపరర: అననపపరష కకలక
ర రర

95-144/67

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-14-667
వయససస:70
లస: పప

భరస : జగదధషరబబబ
ఇసటట ననస:62-14-668
వయససస:44
లస: ససస స
2435 SQX2294361
పపరర: శరలన చచడలమ

2430 AP151000510370
పపరర: రరమమరరవప అననస

2455 SQX0875559
పపరర: పడసననమతషకకరర

95-144/86

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:25
లస: ససస స
95-144/88

2458 AP151000513413
పపరర: కకటటశశరమక మతషకకర

95-144/89

భరస : శరయబబబబ
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:52
లస: ససస స
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2459 SQX1175612
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మతషకకరర

95-144/90

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:27
లస: పప
2462 SQX0608992
పపరర: సశరరజఖలకడక చసతలపపడడ

2460 SQX0894758
పపరర: ఏడడకకసడలల మతషకలరర

తలర : కకటటశశరమక మతషకలరర
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:42
లస: పప
95-144/93

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:44
లస: ససస స

2463 MLJ3729712
పపరర: రరజఖలకడక చసతలపపడడ

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గరకలల
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:31
లస: పప
2471 SQX2371060
పపరర: నరసససహ రరవప పప టబటససరర

95-144/595

95-144/102

95-144/105

95-142/206

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-14-682
వయససస:45
లస: ససస స

2475 AP151000513447
పపరర: రగణబకర వరవలర 

2478 AP151000513371
పపరర: వససమత చరడవరపప

2481 MLJ3727377
పపరర: మలలర శశరర భమవరపప

95-144/110

2484 MLJ3725538
పపరర: శకనవరసరరవప భమవరపప

95-144/596

2487 SQX1942226
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర
తసడడ:డ లకకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:62-14-682
వయససస:52
లస: పప

2467 SQX0818286
పపరర: శకననధ గరకలలమ

95-144/98

2470 SQX0875567
పపరర: జననరరన సససగ బబ సకరడడయ

95-144/101

2473 SQX1295766
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వరవలర

95-143/309

తసడడ:డ ససబబ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:62-14-678
వయససస:38
లస: పప
95-144/103

2476 SQX1942150
పపరర: మధసర వరణణ తనటటనదన

95-144/104

భరస : భదడయఖ తనటటనదన
ఇసటట ననస:62-14-679
వయససస:58
లస: ససస స
95-144/106

2479 AP151000510294
పపరర: పపరష చసదడరరవప చరడవరపప

95-144/107

తసడడ:డ అమకనన
ఇసటట ననస:62-14-680
వయససస:58
లస: పప
95-144/108

2482 AP151000513566
పపరర: మహలకడక భమవరపప

95-144/109

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:63
లస: ససస స
95-144/111

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:46
లస: పప
95-144/112

95-144/95

తసడడ:డ బబలమజ సససగ
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:95
లస: ససస స
2486 MLJ1053388
పపరర: ససజజత కసచరర

95-144/100

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-14-680
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:21
లస: పప
2483 MLJ3727385
పపరర: అచచమక మమటట టపలర 

2472 SQX2376622
పపరర: పదకజ పప టబటససరర

2464 SQX2552693
పపరర: శవ లకడక గరకలల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-14-678
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-679
వయససస:55
లస: పప
2480 SQX1746858
పపరర: నరగసదడ కలమమర భమవరపప

95-144/97

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప టబటససరర
ఇసటట ననస:62-14-677
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వరవలర
ఇసటట ననస:62-14-678
వయససస:33
లస: ససస స
2477 AP151000510335
పపరర: మతషకకరర బసవయఖ

2469 AP151000510577
పపరర: శకనవరసస చసతలపపడడ

95-144/92

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పప టబటససరర
ఇసటట ననస:62-14-677
వయససస:39
లస: పప
2474 SQX1288092
పపరర: శకలకడక తరరపతమక వరవలర

95-144/94

తసడడ:డ జననరర న సససగ బబ సకరడడయమ
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:24
లస: పప
95-144/99

2461 AP151000510331
పపరర: శకనవరసరరవప మతషకకరర

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:62-14-675
వయససస:43
లస: పప

భరస : జననరన న
ఇసటట ననస:62-14-676
వయససస:47
లస: ససస స

95-144/96 2466 SQX1288514
2465 AP151000513414
పపరర: వనసకటససబబమక చసతలపపడడ
పపరర: చసదన సససగ బబ సకరడడయమ

2468 MLJ3725629
పపరర: కకటటశ గరకలల

95-144/91

2485 SQX2112423
పపరర: ససజయ కలమమర భమవరపప

95-144/557

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-14-681
వయససస:18
లస: పప
95-144/113

2488 SQX2216596
పపరర: పపలర రరవప మగలలపత

95-144/597

తసడడ:డ పపద ససబబయఖ మగలలపత
ఇసటట ననస:62-14-682
వయససస:43
లస: పప
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2489 SQX2216463
పపరర: భబలకడక మగలలపత
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95-144/598

భరస : పపలర రరవప మగలలపత
ఇసటట ననస:62-14-682
వయససస:40
లస: ససస స
2492 MLJ3725553
పపరర: వనసకట వషష
ష వరరన రరజ
కకసడమద
తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-14-684
వయససస:35
లస: పప

2490 MLJ1058072
పపరర: అరరణ కకసడమద

భరస : ననగరరజ 
ఇసటట ననస:62-14-684
వయససస:38
లస: ససస స
95-144/116

2493 AP151000510295
పపరర: ననగరరజ కకసడమద

తసడడ:డ వరరసజననయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:47
లస: ససస స
2501 AP151000513378
పపరర: తషలశమక గరళళమగడడ

95-144/122

95-144/125

95-144/128

95-144/131

భరస : వనసకట గరపరల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:31
లస: ససస స

2505 MLJ3729639
పపరర: భవరన సతఖవత ఆసబటట

2508 MLJ3723152
పపరర: సరసబశవరరవప అసబటట

2511 SQX2133817
పపరర: మమనస అసబటట

95-144/133

2514 AP151000513570
పపరర: లకడక చచనచల

95-144/123

2517 SQX1905686
పపరర: వనసకటగరపరల కకలక
ర రర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:35
లస: పప

2497 SQX1210038
పపరర: గరయతడ గగలర మబడడ

95-144/118

2500 SQX0902072
పపరర: దనలకడక గబసటటరర

95-144/121

95-156/1059
2503 SQX2509859
పపరర: సరయ పడసనన కకషష గబసటటరర

తసడడ:డ వరసజననయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:25
లస: పప
95-144/126

2506 AP151000513602
పపరర: శవననగగశశరమక అసబటట

95-144/127

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:51
లస: ససస స
95-144/129

2509 MLJ3723145
పపరర: మబరళకకషష అసబటట

95-144/130

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:43
లస: పప
95-144/600

2512 MLJ3729720
పపరర: అనసతలకడక గరదసశశటట 

95-144/132

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-688
వయససస:55
లస: ససస స
95-144/134

2515 SQX0079319
పపరర: సడరఖ పవన కలమమర
చచసచల
తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-14-689
వయససస:29
లస: పప

95-144/135

95-142/208

2518 SQX2076073
పపరర: వననకటగగపరల కకలక
ర రర

95-142/686

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-14-689
వయససస:49
లస: ససస స
95-142/207

95-144/599

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-688
వయససస:31
లస: పప
2516 SQX1905678
పపరర: ఆదథలకడక కకలక
ర రర

95-144/120

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:63
లస: పప
2513 MLJ3725652
పపరర: హరరననగబబబబ గరధసశశటట 

2502 AP151000510301
పపరర: శకనవరసరరవప గరళళమగడడ

2494 SQX2197564
పపరర: లకడక తరరపతమక కకసడమద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:32
లస: పప
2510 AP151000510302
పపరర: బడహకయఖ అసబటట

95-143/719

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-686
వయససస:26
లస: ససస స
2507 MLJ3725645
పపరర: శకనవరస గరధసశశటట 

2499 AP151000513379
పపరర: శకలకడక గరళళమగడడ

95-144/115

భరస : వషష
ష వరర న రరజ కకసడమమద
ఇసటట ననస:62-14-684
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:77
లస: ససస స
2504 SQX0980334
పపరర: కకలక
ర రర దడవ

95-144/117

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-14-685
వయససస:51
లస: ససస స
95-144/119

2491 MLJ3725546
పపరర: రరమనరగష కకసడమమద

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-14-684
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-14-684
వయససస:43
లస: పప

95-143/310 2496 SQX2114718
2495 SQX1271840
పపరర: సరయ పడసనన కకషష గబసటటరర
పపరర: శకలకడక గగలర మగడడ

2498 AP151000513381
పపరర: ససమలత గరళళమగడడ

95-144/114

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:34
లస: పప

Page 88 of 320

2519 SQX2076271
పపరర: అదథ లకడక కకలక
ర రర
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95-142/687

భరస : వనసకట గరపరల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:30
లస: ససస స
2522 AP151000510306
పపరర: వరరరరడడడ మబపసపడడ

95-144/138

95-144/141

95-144/144

95-144/147

భరస : శకనస ననగరనడడ
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:27
లస: ససస స
2534 AP151000513388
పపరర: కనకరతనస ననగరనడడ

95-144/150

95-144/153

95-144/156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడప
ఇసటట ననస:62-14-695
వయససస:33
లస: పప

95-144/145

2532 SQX0532937
పపరర: వనసకటటశశరమక ననగరనడడ

95-144/148

2538 MLJ3725751
పపరర: ఏడడకకసడలల అకరసశశటట 

2541 MLJ2613990
పపరర: కరళదనసస పససపపలలటట

95-144/159

2544 SQX0532853
పపరర: అనడషర అడపర

2547 MLJ3725710
పపరర: మబరళకకషష అడపర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-14-695
వయససస:41
లస: పప

2527 SQX1747880
పపరర: ససరగష బసకర

95-144/143

2530 AP151000510307
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసకర

95-144/146

2533 MLJ1058619
పపరర: రమమదడవ పససపపలలటట

95-144/149

భరస : కరళరరజ 
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:42
లస: ససస స
95-144/151

95-144/152
2536 SQX1643212
పపరర: శవ సరయ పడసరద పససపపలలటట

తసడడ:డ కరళదనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:26
లస: పప
95-144/154

2539 MLJ3725769
పపరర: రమణబబబబ అకరసశశటట 

95-144/155

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:47
లస: పప
95-144/157

2542 SQX1747757
పపరర: కరమమశశరమక చననస

95-144/158

భరస : సరసబయఖ చననస
ఇసటట ననస:62-14-694
వయససస:68
లస: ససస స
95-144/160

భరస : నరగశ కలమమర
ఇసటట ననస:62-14-695
వయససస:31
లస: ససస స
95-144/162

95-144/140

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపరరరజ 
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:62-14-694
వయససస:70
లస: పప
2546 SQX1907526
పపరర: నరగశ కలమమర అడప

2529 MLJ2613370
పపరర: చసదడశశఖర వనసకట రరమన
కసచదరర
తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ 
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:48
లస: పప

2535 SQX1643204
పపరర: లలమ కకషష పససపపలలటట

2524 MLJ2619146
పపరర: ఉమమమహహశశరర కర.

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసకర
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ 
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:48
లస: పప
2543 AP151000510308
పపరర: సరసబయఖ చననస

95-144/142

తసడడ:డ కరళదనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:30
లస: పప
2540 MLJ2612695
పపరర: సడరరబబబబ కలమకరర

2526 MLJ2619203
పపరర: వరలకడక కసచదరర

95-144/137

భరస : చసదడశశఖర వనసకట రరమన
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:62-14-693
వయససస:60
లస: ససస స
2537 MLJ3725777
పపరర: ననగరరజ ననగరనడడ

95-144/139

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:26
లస: పప
2531 SQX1747773
పపరర: లకడక ననగరనడడ

2523 SQX0875534
పపరర: కకమల బసకర

2521 MLJ3725660
పపరర: ఏడడకకసడలల మబళరపరల

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-691
వయససస:47
లస: ససస స
2528 SQX0875542
పపరర: పరసడడరసగరరవప బబసకర

95-144/136

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరజ
ఇసటట ననస:62-14-690
వయససస:78
లస: పప
2525 AP151000513601
పపరర: సరరజన బసకర

2520 AP151000513600
పపరర: వనసకటలకడక మపసపడడ

2545 SQX1907542
పపరర: పపషరపవత అడప

95-144/161

భరస : వనసకటటశశరరర అడప
ఇసటట ననస:62-14-695
వయససస:74
లస: ససస స
95-144/163

2548 MLJ3727369
పపరర: అరరణ కలమమరర చరడవరపప

95-144/164

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-14-695
వయససస:33
లస: ససస స
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2549 SQX1190784
పపరర: వనసకటటసశరరర పపదకకలమ

95-144/165

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పపదకకలమ
ఇసటట ననస:62-14-696
వయససస:25
లస: పప
2552 SQX1796101
పపరర: శవ కకశశర గరగరశశటట

95-144/168

95-144/171

95-144/174

95-144/601

95-144/604

95-144/179

95-144/175

2562 SQX2436830
పపరర: లకడక ధడలపపడడ

2565 SQX1258228
పపరర: మననకడ మబతనఖలపలర

2568 SQX2133189
పపరర: పడదధప కలమమర మటటకకరర

95-144/181

2571 SQX1249763
పపరర: వనణబ బబబబ దమమర

95-144/602

2574 MLJ1057371
పపరర: ఉదయలకడక వపలమపప

తసడడ:డ మబతనఖలల
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-14-706
వయససస:35
లస: ససస స

95-144/605
2576 SQX2361228
పపరర: రరమ చసదడరరవప గబసత
మబకరకలమ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబసత మబకరకలమ
ఇసటట ననస:62-14-706
వయససస:47
లస: పప

2577 SQX2362002
పపరర: లకడక గబసట మబకకల

2557 SQX1555657
పపరర: ననగ చసదడ సరయ అలమరస

95-144/173

2560 AP151000510573
పపరర: సరసబశవరరవప అలర స

95-144/176

2563 SQX2218527
పపరర: అసజ రరడడడ దవపలకరర

95-144/603

తసడడ:డ కకటట రరడడడ దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:28
లస: పప
95-143/311

2566 MLJ3729654
పపరర: మహహశశరర మబతనఖలపలర 

95-144/177

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:62-14-703
వయససస:31
లస: ససస స
95-143/885

2569 MLJ3730108
పపరర: మసగమక దనమరర 

95-144/180

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:41
లస: ససస స
95-144/182

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:23
లస: పప
95-144/184

95-144/170

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప మటటకకరర
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:20
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:61
లస: ససస స
2573 AP151000510321
పపరర: సరసబశవరరవప మతషకకరర

2559 SQX1796135
పపరర: ఆనసద బబబబ అలర స

2554 SQX1137968
పపరర: లలమవత అలర స

తసడడ:డ వనసకట రమణ అలమరస
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద మబతనఖలపలర
ఇసటట ననస:62-14-703
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మబతనఖలపలర
ఇసటట ననస:62-14-703
వయససస:23
లస: పప
2570 SQX0141838
పపరర: దనమరర మలర శశరర

95-144/172

భరస : శకనవరస ధడలపపడడ
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:25
లస: ససస స
2567 SQX1643097
పపరర: gopinadh muthyalapalli

2556 SQX1942119
పపరర: సరసబబడజఖస అలర స

95-144/167

భరస : ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:52
లస: పప
2564 SQX2218717
పపరర: ససమలత దవపలకరర

95-144/169

భరస : సరసబ శవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:40
లస: పప
2561 SQX2445518
పపరర: శకనవరస ధడళపపడడ

2553 SQX1596446
పపరర: శవ పడసరద గరగరశశటట

2551 AP151000510315
పపరర: వరహలల ఆవపల

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:62-14-696
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గరగరశశటట
ఇసటట ననస:62-14-698
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:62-14-699
వయససస:41
లస: ససస స
2558 SQX1942143
పపరర: వనసకట రమణ అలర స

95-144/166

తసడడ:డ వరహలల
ఇసటట ననస:62-14-696
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గరగరశశటట
ఇసటట ననస:62-14-698
వయససస:22
లస: పప
2555 MLJ2619559
పపరర: వరలకడక అలర స

2550 SQX0360750
పపరర: ఆవపల బబలల మహహసదడ

2572 MLJ3726049
పపరర: ససబబబరరవప దనమరర 

95-144/183

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-14-704
వయససస:36
లస: పప
95-144/185

2575 MLJ1057397
పపరర: రమమదడవ పపలమపప 

95-144/186

భరస : కకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:62-14-706
వయససస:52
లస: ససస స
95-144/606

భరస : రరమ చసదడరరవప గబసట మబకకల
ఇసటట ననస:62-14-706
వయససస:39
లస: ససస స

2578 SQX0329615
పపరర: పవన కలమమర ననదదసడర 

95-144/187

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-14-742
వయససస:28
లస: పప
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95-125/663

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:62-15-707
వయససస:18
లస: పప

2580 SQX1249722
పపరర: పడమమల రరణణ సపటట పలర

భరస : వనసకట ససబబ రరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:62-15-707
వయససస:44
లస: ససస స

95-144/190 2583 SQX1481308
2582 SQX0361253
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప శశటట పలర 
పపరర: భబగఖ రగఖ పసచచపత

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:62-15-707
వయససస:51
లస: పప
2585 SQX1643170
పపరర: తడజ డడప రరడడడ పసచచపత

95-144/193

95-144/196

95-144/199

తసడడ:డ శవ జజగగశశర రరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:62-15-712
వయససస:35
లస: పప
2597 AP151000510392
పపరర: నరసససహ రరవప బబచచ

95-144/203

తసడడ:డ వనణబగరపరలరరవప అకకన
ఇసటట ననస:62-15-713
వయససస:36
లస: పప
2603 AP151000513491
పపరర: పదనకవత శకరరమబల
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:62
లస: ససస స
2606 MLJ2614022
పపరర: శకరరమబల శశఖర బబబబ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:47
లస: పప

2592 AP151000510586
పపరర: శకనవరసరరవప ఓలలటట

2595 SQX0609024
పపరర: శశభబరరణణ బగచ

2598 SQX2321206
పపరర: శక లకడక పసలర లటర

2601 MLJ2619575
పపరర: రగవత శకరరమబల

2604 SQX1596461
పపరర: వజయ లకడక పససపపలలటట

95-144/200

2607 SQX1907476
పపరర: శరత చసదడ రరవప మసడ

95-144/195

95-144/198

2593 SQX2278448
పపరర: పపణఖవత ఓలలటట

95-144/607

భరస : శకనవరసరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:62-15-711
వయససస:41
లస: ససస స
95-144/201

2596 MLJ2618130
పపరర: ధనలకడక బబచచ

95-144/202

భరస : నరసససహ రరవప బబచచ
ఇసటట ననస:62-15-712
వయససస:66
లస: ససస స
95-144/608

2599 SQX1135681
పపరర: వరరరణణ ఆకకన

95-144/204

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-15-713
వయససస:25
లస: ససస స
95-144/205

2602 SQX1907591
పపరర: లకడక మసడ

95-144/206

భరస : శరత చసదడ రరవప మసడ
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:48
లస: ససస స
95-144/208

భరస : వరభదడ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:68
లస: ససస స
95-144/210

95-144/192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-15-710
వయససస:95
లస: పప

భరస : శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:35
లస: ససస స
95-144/207

2587 AP151000513486
పపరర: లకడకదసరర కరససల

95-144/197 2590 MLJ3726072
2589 SQX1527482
పపరర: వనసకట నరగసదడ కలమమర మలశశటట
పపరర: ననగయఖ తషలస

భరస : వనసకట అపపరరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:62-15-712
వయససస:31
లస: ససస స
95-144/609

2584 SQX1771203
పపరర: తడజ దధప రరడడ పసచచపరటట

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-15-710
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:62-15-712
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబచచ
ఇసటట ననస:62-15-712
వయససస:65
లస: పప
2600 SQX2215788
పపరర: లకడక ననరరయణ అకకన

95-144/194

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-15-711
వయససస:46
లస: పప
95-143/1055

95-144/189

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ పసచచపరటట
ఇసటట ననస:62-15-709
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ మలశశటట
ఇసటట ననస:62-15-710
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-15-711
వయససస:57
లస: ససస స
2594 SQX2544732
పపరర: ససబబరరవప గగరర శశటట

95-144/191

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-15-710
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ మలశశటట
ఇసటట ననస:62-15-710
వయససస:22
లస: పప
2591 AP151000513485
పపరర: వనసకరయమక ఓలలటట

2586 AP151000513484
పపరర: అరరణ మలశశటట

2581 SQX1340322
పపరర: బబలమదథతఖ సపటట పలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:62-15-707
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ పసచచపత
ఇసటట ననస:62-15-709
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరడడ పసచచపత
ఇసటట ననస:62-15-709
వయససస:21
లస: పప
2588 SQX1596453
పపరర: సడరఖ పడకరశ మలశశటట

95-144/188

2605 SQX0875575
పపరర: హరరశ మసదన

95-144/209

తసడడ:డ శరత చసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:27
లస: పప
95-144/211

తసడడ:డ ఎస వ ఎస సరరసగ పన మసడ
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:60
లస: పప

2608 SQX1907567
పపరర: శరత చసదడ రరవప మసడ

95-144/212

తసడడ:డ ఎసవఎమ సరరసగ పన మసడ
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:60
లస: పప
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95-144/610 2610 SQX1907484
2609 SQX2215762
పపరర: శకననగ వనసకట రరప కరసత మసడ
పపరర: వనసకట లకడక రరవపల

తసడడ:డ శరత చసదడ రరవప మసడ
ఇసటట ననస:62-15-714
వయససస:19
లస: పప
2612 AP151000510396
పపరర: వనసకటఆసజననయబలల రరవపల

భరస : వనసకట ఆసజననయబలల రరవపల
ఇసటట ననస:62-15-715
వయససస:36
లస: ససస స
95-144/215

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:62-15-715
వయససస:44
లస: పప
2615 SQX1555632
పపరర: మమనస రతననకరస

95-144/213

2613 SQX1296384
పపరర: మమనక ననరరయణస

2616 SQX0875641
పపరర: ససతనలకడక రతననకరస

95-143/312

95-143/886
2614 SQX2159200
పపరర: ననగ మణణకసఠ వనజషషవ పరరశరస

తసడడ:డ ఆర జర ఎస పస ఎస గరపరల కకకషష
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:19
లస: ససస స
95-144/217

2617 SQX0875658
పపరర: జజహనవ ననరరయణస

తసడడ:డ తషలసస రఘబరరమ వరపడసరద రతననకర
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస రఘబ రరమ వర పడసరద రతననకర
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మగరరస
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:27
లస: ససస స

2618 MLJ3730231
పపరర: వమలమ కలమమరర రతననకరస

2619 SQX0875625
పపరర: గరరరజ ననరరయణస

2620 MLJ3727435
పపరర: రరజఖలకడక ననరరయణస

95-144/219

భరస : టట.ఆర.రరమవరపడసరదస
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:49
లస: ససస స
2621 MLJ3730223
పపరర: అనసతలకడక తనయమరర
రతననకరస
భరస : ససతనరరమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబపత
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:51
లస: పప

2625 SQX1643105
పపరర: లకడక మహహశశరర uddagiri

2626 SQX0819771
పపరర: శకదడవ ఉదగరరర

2627 MLJ3730306
పపరర: రరజరరజగశశరర ఉదనగరరర

2628 AP151000513496
పపరర: పదనకవత ఉదనగరరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:50
లస: పప
2633 MLJ3730322
పపరర: ససభబషసణణ యమచడరర

భరస : శరసత పడసరద మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:30
లస: ససస స

2631 SQX1603217
పపరర: సరసబశవరరవప ఉదనగరరర

95-144/234

2634 SQX1747799
పపరర: ఉదయ కలమమర యయచడరర

95-144/229

2637 SQX1621946
పపరర: ధన లకడక రరమశశటట
భరస : ఏడడకకసడలల రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:34
లస: ససస స

95-144/227

2629 MLJ3726163
పపరర: హరరష ఉదనగరరర

95-144/230

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:30
లస: పప
95-144/232

2632 SQX1343565
పపరర: శవ కలమమరర దనననల

95-144/233

భరస : రరమబ దనననల
ఇసటట ననస:62-15-721
వయససస:37
లస: ససస స
95-144/235

తసడడ:డ రరమమరరవప యయచడరర
ఇసటట ననస:62-15-721
వయససస:24
లస: పప
95-144/237

95-144/224

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస ఉదనగరరర
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-15-721
వయససస:49
లస: ససస స
2636 SQX1643121
పపరర: రజన కనకరల

95-144/226

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:50
లస: ససస స
95-144/231

95-144/221

భరస : రఘబపత
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస రఘబ రరమ వర పడసరద రతననకర
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:27
లస: పప

భరస : హరరష ఉదనగరరర
ఇసటట ననస:62-15-717
వయససస:29
లస: ససస స

95-144/228

95-144/218

95-144/223 2623 SQX0875633
2622 SQX0875617
పపరర: ఆర జ ఎస పస ఎస గరపరల కకషష
పపరర: శకనవరస మగరరస ననరరయణస

95-144/225
2624 MLJ3726122
పపరర: తషలసస రఘబరరమ వరపడసరద
రతననకరస
తసడడ:డ ససతనరరమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:56
లస: పప

2630 AP151000510401
పపరర: కకషష ఉదనగరరర

95-144/220

భరస : శకనవరస మగరరస
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:50
లస: ససస స
95-144/222

95-144/214

భరస : పకకరయఖ
ఇసటట ననస:62-15-715
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మగరరస ననరరయణస
ఇసటట ననస:62-15-716
వయససస:24
లస: ససస స
95-144/216

2611 AP151000513492
పపరర: మసగమక రరవపల

2635 MLJ1057272
పపరర: రరమమరరవప యచడరర

95-144/236

తసడడ:డ వనసకటగబరరవపలల 
ఇసటట ననస:62-15-721
వయససస:54
లస: పప
95-144/238

2638 MLJ1057413
పపరర: పదకజ కకసడమగరర

95-144/239

భరస : ససబబబరరవప 
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:42
లస: ససస స
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95-144/240

భరస : ఉదయ కలమమర తతటకకర
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:51
లస: ససస స
2642 SQX1643162
పపరర: శరసత పడసరద kanagal

95-144/243

95-144/246

95-144/612

95-144/249

95-144/252

95-144/255

95-144/258

భరస : పపదనబబబయ
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:77
లస: ససస స

95-144/611

2649 SQX1605163
పపరర: సరయ లకడక మమజగటట

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మదసన
ఇసటట ననస:62-15-723
వయససస:50
లస: పప
95-144/247

2652 SQX1603332
పపరర: మసగపత రరవప మమజగటట

2655 AP151000513499
పపరర: వనసకరయమక రసగర

2658 AP151000513511
పపరర: రరజఖలకడక చదననసశశటట

2661 SQX1507849
పపరర: వనసకయఖ మతషకకరర

95-144/261

2664 MLJ1057462
పపరర: పపణఖవత గగరర

95-144/250

2667 SQX1518549
పపరర: సరయకలమమర గగరర
తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద గగరర
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:29
లస: పప

95-144/248

2653 SQX0327924
పపరర: సరయలకడక మబతస ఎసశశటట

95-144/251

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబతస ఎసశశటట
ఇసటట ననస:62-15-725
వయససస:30
లస: ససస స
95-144/253

2656 SQX0407098
పపరర: ఎస వనసకటటసశర రరవప

95-144/254

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-15-725
వయససస:30
లస: పప
95-144/256

2659 MLJ2618056
పపరర: రరఘవమక చదననసశశటట 

95-144/257

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:73
లస: ససస స
95-144/259

2662 AP151000510415
పపరర: కకటటశశరరరవప చదననసశశటట

95-144/260

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:55
లస: పప
95-144/262

భరస : చసదడశశఖరరరవప 
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:34
లస: ససస స
95-144/264

2650 SQX1288480
పపరర: ససతతష కలమమర కరరరమగరర
తసడడ:డ రరసబబబబ కరరరమగరర
ఇసటట ననస:62-15-724
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:82
లస: పప
2666 AP151000513510
పపరర: వనసకటససబబమక గగర

2647 SQX2460871
పపరర: సతఖననరరయణ గరసధధ మదసన

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరల
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:26
లస: పప
2663 MLJ2612125
పపరర: సరసబయఖ చదననసశశటట 

95-143/887

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-15-725
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-15-726
వయససస:25
లస: ససస స
2660 SQX1175661
పపరర: గరపస చసద గరల

95-144/245

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మమజగటట
ఇసటట ననస:62-15-724
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-15-725
వయససస:48
లస: ససస స
2657 SQX1070903
పపరర: నళన చననస శశటట

2644 MLJ1058643
పపరర: వనసకటససబబబరరవప
కకసడమగరర
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప 
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసగపత రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-15-724
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-15-724
వయససస:29
లస: పప
2654 SQX0141747
పపరర: ఉషర రరణణ మబతస సశశటట 

2646 SQX2213668
పపరర: హరరక కకపపరపప

95-144/242

95-144/244

భరస : రవ తడజ కకపపరపప
ఇసటట ననస:62-15-723
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరసధధ మదసన
ఇసటట ననస:62-15-723
వయససస:29
లస: పప
2651 SQX1210111
పపరర: అవననశ కలమమర గబసటటపలర

2643 SQX1621953
పపరర: ఏడడకకసడలల రరమశశటట

2641 SQX1748060
పపరర: సరయకలమమర తతటకకర

తసడడ:డ ఉదయకలమమర తతటకకర
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:62
లస: పప
2648 SQX2465391
పపరర: ససదధప మదసన

95-144/241

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబరరవప కనకరల
ఇసటట ననస:62-15-722
వయససస:31
లస: పప
2645 SQX1748136
పపరర: ఉదయ కలమమర తతటకకర

2640 AP151000513498
పపరర: రరజఖలకడక రసగర

2665 MLJ2619260
పపరర: ననగలత గగర

95-144/263

భరస : వనసకటటశశరరరవప 
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:42
లస: ససస స
95-144/265

2668 AP151000510418
పపరర: చసదడశశఖరరకవప గగర

95-144/266

తసడడ:డ పపదనబబబయ
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:45
లస: పప
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2669 AP151000510417
పపరర: సరసబశవరరవప గగర

95-144/267

తసడడ:డ పపదనబబబయ
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:47
లస: పప
2672 AP151000513446
పపరర: వరమక చసతలపపడడ

95-144/270

95-95/1201

95-144/273

95-144/276

95-144/279

95-159/644

95-163/113

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-16-730
వయససస:49
లస: పప

2682 MLJ3730090
పపరర: లకడక మతషకకరర

2685 AP151000510378
పపరర: ననగరరజ మతషకకరర

2688 SQX1473693
పపరర: ససత మమధసరర మదసన

2691 SQX1977123
పపరర: రరజగశశరర తరరమలశశటట

95-153/35

2694 MLJ3734431
పపరర: శరరష నలర మమకల

95-144/277

2697 MLJ3734423
పపరర: చనమబసడడశశరర నలర మమకల
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-16-739
వయససస:51
లస: ససస స

2677 MLJ1056811
పపరర: చటటట మక మలర సపలర 

95-144/272

2680 AP151000513456
పపరర: లకడక బసడడ

95-144/275

2683 SQX1596362
పపరర: శకదడవ మతషకకరర

95-144/278

తసడడ:డ ససబబ రవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:62-15-736
వయససస:34
లస: ససస స
95-144/280

2686 AP151000510377
పపరర: ససబబబరరవప మతషకకరర

95-144/281

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-15-736
వయససస:65
లస: పప
95-163/111

2689 SQX1473511
పపరర: కళళఖణణ మదసన

95-163/112

భరస : ససబబబరరవప మదసన
ఇసటట ననస:62-16
వయససస:47
లస: ససస స
95-153/34

2692 SQX2067437
పపరర: నససమ షపక

95-144/558

భరస : ఖజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-16-471
వయససస:24
లస: ససస స
95-153/36

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-16-730
వయససస:32
లస: ససస స
95-153/38

95-144/613

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-15-734 APP
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హరరననథ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-74
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబగరపరల రరవప అకకన
ఇసటట ననస:62-16-713
వయససస:40
లస: పప
2696 MLJ3731940
పపరర: నలన కలమమర కలరరక

95-144/274

తసడడ:డ ససబబ రరవప మదసన
ఇసటట ననస:62-16
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ మదసన
ఇసటట ననస:62-16
వయససస:50
లస: పప
2693 MLJ3731643
పపరర: లకడక ననరరయణ అకకన

2679 SQX1249748
పపరర: సరయ చరణ బసడడ

2674 SQX2311637
పపరర: సతఖననరరయణ వలమశరపప

భరస : కరజయఖ 
ఇసటట ననస:62-15-733
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-15-736
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-16
వయససస:28
లస: పప
2690 SQX1336099
పపరర: ససబబ రరవప మదసన

95-144/271

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:62-15-736
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-15-736
వయససస:80
లస: ససస స
2687 SQX1954023
పపరర: కరరరసక వర పడసరద పరలతరరస

2676 MLJ1057504
పపరర: సరమమమ జఖస అలక
ర రర

95-144/269

తసడడ:డ జజనయఖ వలమశరపప
ఇసటట ననస:62-15-730
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-15-734
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-15-734 APP
వయససస:55
లస: పప
2684 AP151000513465
పపరర: వరమక మతషకకరర

95-143/888

భరస : భబసకరరరవప 
ఇసటట ననస:62-15-733
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-15-734
వయససస:26
లస: పప
2681 AP151000510369
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

2673 SQX2311330
పపరర: శవ కలమమరర వలర వరపప

2671 SQX1942127
పపరర: భగలకడక చసతలపపడడ

భరస : గరపరల రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:62-15-729
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వలర వరపప
ఇసటట ననస:62-15-730
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ దడసవరపప
ఇసటట ననస:62-15-733
వయససస:25
లస: పప
2678 SQX1288571
పపరర: తనరక రవ తడజ బసడడ

95-144/268

తసడడ:డ పపదనబబబయ
ఇసటట ననస:62-15-727
వయససస:51
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:62-15-729
వయససస:72
లస: ససస స
2675 SQX2037182
పపరర: కకరణ దడసవరపప

2670 MLJ2613545
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగరర

2695 MLJ3734449
పపరర: పదక కలరక

95-153/37

భరస : నళన కలమమర
ఇసటట ననస:62-16-730
వయససస:41
లస: ససస స
95-153/39

2698 MLJ3731932
పపరర: రరమమరరవప నలర మమకల

95-153/40

తసడడ:డ శక రరమబలల
ఇసటట ననస:62-16-739
వయససస:56
లస: పప
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2699 SQX2296655
పపరర: నరరయణమక రకకరరసడ

95-153/762

భరస : సరయ బబబబ రకకరరసడ
ఇసటట ననస:62-16-739
వయససస:47
లస: ససస స
2702 SQX1618794
పపరర: లకడక భబరర వ జవసగబల

95-153/43

2703 MLJ3733938
పపరర: పపణఖవత బబ లలర

95-153/46

2706 MLJ3734456
పపరర: ఉదయలకడక తషలవ

2709 AP151000528048
పపరర: ససజజత గజరసదడ

భరస : యస.వ. రరఘవనసదడ రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:62-16-742
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమగరరస గజగసదడ
ఇసటట ననస:62-16-742
వయససస:46
లస: ససస స

2711 SQX0215137
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప ససఖవరసస

2712 AP151000528045
పపరర: ఈశశరమక గజరసదడ

95-153/52

తసడడ:డ శసకరరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:62-16-742
వయససస:42
లస: పప
2714 MLJ3734472
పపరర: ససవరచల ననగలకడక రరడడడ

95-153/55

95-153/57

95-153/60

తసడడ:డ రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:47
లస: పప

95-153/50

2721 AP151000528052
పపరర: కలమమరర వరరశశటట 

95-153/63

2724 SQX0555417
పపరర: వరరశశటట ఆసజననయబలల

95-153/53

2727 AP151000525042
పపరర: మహహశశరరరవప వరరశశటట 
తసడడ:డ రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:49
లస: పప

2707 MLJ3731957
పపరర: శవ శసకర తషలవ

95-153/48

2710 AP151000528044
పపరర: నరరకల ననదదసడర

95-153/51

2713 SQX0144915
పపరర: శకధర గజగసదడ

95-153/54

తసడడ:డ రరధనకకషషమగరరస గజగసదడ
ఇసటట ననస:62-16-743
వయససస:41
లస: పప
95-153/56

2716 SQX2393023
పపరర: కలమమరర వరరశశటట

95-144/614

తసడడ:డ కకటట రతయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:54
లస: ససస స
95-153/58

2719 MLJ2641371
పపరర: జయలకడక వరరశశటట 

95-153/59

భరస : మహహశశరరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:37
లస: ససస స
95-153/61

2722 AP151000528049
పపరర: మహహశశరర వరరశశటట 

95-153/62

భరస : వనసకటరతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:65
లస: ససస స
95-153/64

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:38
లస: పప
95-153/66

95-153/45

భరస : వనసకటటశశరరరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:62-16-742
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటరతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:35
లస: పప
2726 AP151000525044
పపరర: బబబబరరవప వరరశశటట 

2718 MLJ3734498
పపరర: ధనలకడక వరరశశటట 

2704 SQX1618810
పపరర: సరసబశవ రరవప ఇసకకలలర

తసడడ:డ తరరపత రరయబడడ తషలవ
ఇసటట ననస:62-16-741
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబబబరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:43
లస: ససస స
2723 SQX0088583
పపరర: పడసరద వరరశశటట 

95-153/47

భరస : రరమమరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:62-16-744
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:29
లస: ససస స
2720 AP151000528051
పపరర: ననగమలలర శశరర వరరశశటట 

2715 MLJ3734480
పపరర: జయలకడక రరడడడ

95-153/42

తసడడ:డ వరయఖ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమగరరస గజగసదడ
ఇసటట ననస:62-16-743
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రరమ నరసససహరరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:62-16-744
వయససస:52
లస: ససస స
2717 SQX1209619
పపరర: అసజల దడవ వరరశశటట

95-153/44

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:62-16-741
వయససస:36
లస: ససస స
95-153/49

2701 SQX0656421
పపరర: ననగ దథవరఖ తడజశశన బబ లలర

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసటటశశరరర బబ లలర
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:62
లస: పప
2708 SQX0197160
పపరర: ఉదయలకడక ససఖవరసస

95-153/41

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:62-16-740
వయససస:37
లస: ససస స
2705 MLJ3732179
పపరర: ననగగశశరరరవప బబ లలర

2700 SQX0894873
పపరర: మమనక బబ లలర

2725 SQX0088617
పపరర: శవ పగడనల

95-153/65

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:39
లస: పప
95-153/67

2728 AP151000525043
పపరర: శకనవరసరరవప వరరశశటట 

95-153/68

తసడడ:డ రతస యఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:51
లస: పప
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2729 AP151000525040
పపరర: వనసకటరతస యఖ వరరశశటట

95-153/69

తసడడ:డ లకకయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:72
లస: పప
95-153/71

తసడడ:డ మహనరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-746
వయససస:28
లస: పప
95-153/74

తసడడ:డ ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-16-747
వయససస:43
లస: పప
95-153/76

తసడడ:డ ననరరయణరరవప మహహశశరపప
ఇసటట ననస:62-16-748
వయససస:49
లస: పప
95-153/79

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనకక
ఇసటట ననస:62-16-753
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జగనననధరరవప
ఇసటట ననస:62-16-753
వయససస:53
లస: పప
95-163/114

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:62-16-756
వయససస:26
లస: ససస స

95-153/80

2745 MLJ3733813
పపరర: జయలకడక తతట

2748 SQX2380558
పపరర: భసకరరరవప తతట

2751 SQX1273580
పపరర: లకడక ననగగసదడ బబబబ తతట

95-153/85

2754 SQX1075283
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస

95-153/82

2757 MLJ3733821
పపరర: లకడకఅననపపరష వలవనటట
భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:62-16-756
వయససస:53
లస: ససస స

95-153/78

2743 SQX0894907
పపరర: సససపలమ పప లలపలర

95-153/81

2746 AP151000525061
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప తతట

95-153/83

తసడడ:డ జగనననధరరవప
ఇసటట ననస:62-16-753
వయససస:51
లస: పప
95-144/615

2749 SQX2295046
పపరర: అననద శవ వరర న తతట

95-144/616

తసడడ:డ బబసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-16-754
వయససస:18
లస: పప
95-163/115

2752 SQX1273549
పపరర: మబకగస శశర రరవప తతట

95-163/116

తసడడ:డ పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:62-16-755
వయససస:49
లస: పప
95-153/86

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-16-755/1
వయససస:52
లస: పప
95-153/88

2740 SQX1138024
పపరర: సరయ పడవళక తనడడబబ యన

భరస : రవతడజ
ఇసటట ననస:62-16-751
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకగసశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-16-755
వయససస:24
లస: పప

భరస : కళళఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:62-16-755/1
వయససస:49
లస: ససస స
2756 SQX1074780
పపరర: జయ భబరత వలవనటట

2742 SQX0894915
పపరర: రసజత పప లలపలర

95-153/75

తలర : పదకజ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-16-750
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:62-16-754
వయససస:45
లస: పప

భరస : మబతడస శశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-16-755
వయససస:44
లస: ససస స
2753 SQX1074681
పపరర: అనసరరధ కగళళస kellam

95-153/77

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:62-16-753
వయససస:43
లస: ససస స
95-153/84

95-153/73

భరస : వనసకట శవ మహహశశరపప
ఇసటట ననస:62-16-748
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-751
వయససస:27
లస: ససస స
95-144/284

2734 MLJ3734126
పపరర: సతఖవత పససపపలలటట

95-144/283 2737 MLJ3734514
2736 SQX1968346
పపరర: లకడక వనసకట శకకర మహహశశరపప
పపరర: లకడక కళళఖణణ మహహశశరపప

2739 SQX1209577
పపరర: హరరననథ తరరమలశశటట

95-153/70

భరస : నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-16-747
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-749
వయససస:41
లస: పప

తలర : పదక తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-16-750
వయససస:26
లస: పప

2750 SQX0127175
పపరర: వనసకటటశశరమక తతట

95-153/72

తసడడ:డ వనసకట శవ మహహశశరపప
ఇసటట ననస:62-16-748
వయససస:20
లస: పప

2738 MLJ3732005
పపరర: వనసకట శవ మహహశశరరరవప

2747 AP151000525060
పపరర: కకషషమహన తతట

2733 MLJ3732054
పపరర: ననగగశశరరరవప తరరమలశశటట 

2731 AP151000528053
పపరర: ససబబబయమక తరరమలశశటట 

భరస : వరసరశమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-746
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ గబతస
ఇసటట ననస:62-16-746
వయససస:39
లస: పప

2735 MLJ3733003
పపరర: నరసససహరరవప పససపపలలటట

2744 SQX1876325
పపరర: నవన కలమమర కకనకక

95-164/68

భరస : చటటట బబబబ పగడనల
ఇసటట ననస:62-16-745
వయససస:41
లస: ససస స

2732 SQX0661652
పపరర: అనల కలమమర తరరమలశశటట

2741 SQX1142678
పపరర: వసశ కకషష తనడడబబ యన

2730 SQX1787415
పపరర: పదక పగడనల

2755 SQX1398271
పపరర: ఆశర కలమమరర వలవనటట

95-153/87

తసడడ:డ వనసకట రతనస వలవనటట
ఇసటట ననస:62-16-756
వయససస:24
లస: ససస స
95-153/89

2758 MLJ3732062
పపరర: వనసకటరతనస వలవనటట

95-153/90

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:62-16-756
వయససస:59
లస: పప
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2759 MLJ3733870
పపరర: ఉదయలకడక భజసతడ

95-153/91

భరస : ససత రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-16-757
వయససస:46
లస: ససస స
2762 SQX1556747
పపరర: శకరరమబలల గగడదపప

2760 SQX1159285
పపరర: ఏడడ కకసడలల మమరరకపపరస

95-153/94

2763 SQX0797480
పపరర: వనసకట లకడక పససపపలలటట
భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:62-16-758
వయససస:33
లస: ససస స

2765 MLJ1052091
పపరర: పససపపలలటట పససపపలలటట

2766 AP151000525068
పపరర: ససబడహకణఖస పససపపలలటట

95-153/97

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-16-758
వయససస:38
లస: పప
95-153/100

2769 MLJ2642064
పపరర: అనసడరఖ తనడడబబ యన

95-153/103

2772 SQX0719005
పపరర: సరయకలమమరర తతట
భరస : సరయబబబబ తత ట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:60
లస: ససస స

2774 SQX1302793
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ బబ డపరటట

2775 MLJ3732104
పపరర: జగననకహన రరవప కసదథకలపప

95-153/106

తసడడ:డ బబబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:49
లస: పప
95-153/109

95-153/696

తసడడ:డ ససలలమమన
ఇసటట ననస:62-16-760
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-16-758
వయససస:67
లస: ససస స
95-153/98

2778 SQX1990670
పపరర: పదక యసపటట

2781 SQX1988831
పపరర: కశరరడడడ

95-153/111

2784 SQX1029678
పపరర: వదనఖ సరగర వరమలలర

95-153/101

2787 SQX1356550
పపరర: కకతస పలర శరసత
తసడడ:డ కకతస పలర ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-761
వయససస:25
లస: ససస స

95-153/99

2770 MLJ3734506
పపరర: పదక ఆవపల

95-153/102

భరస : పపలమరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:53
లస: ససస స
95-153/104

2773 MLJ3731999
పపరర: వనసకట ననగరరజ ఆవపల

95-153/105

తసడడ:డ పపలమరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:32
లస: పప
95-153/107

2776 SQX1556861
పపరర: మహన ననగ వనసకటకకషష
కకలశశటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:58
లస: పప

95-153/108

95-153/694

2779 SQX1990662
పపరర: అచచ రరడడడ యసపటట

95-153/695

తసడడ:డ కరశ రరడడ యసపటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:36
లస: పప
95-153/697

2782 SQX1587882
పపరర: రరమ లకడక వరమలలర

95-153/110

భరస : వదనఖ సరగర వరమలలర
ఇసటట ననస:62-16-760
వయససస:30
లస: ససస స
95-153/112

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:62-16-760
వయససస:32
లస: పప
95-153/114

2767 SQX0954594
పపరర: దసరర మలలశశరర కసదథకలపప
తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప గరళళకరరస
ఇసటట ననస:62-16-760
వయససస:38
లస: ససస స
2786 MLJ3732120
పపరర: సరసబశవరరవప వరమలలర

95-153/96

భరస : కరశ రరడడడ యసపటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:26
లస: ససస స
2783 SQX1643402
పపరర: పదక గరళళకరరస

2764 AP151000528076
పపరర: భబగఖ లకడక పససపపలలటట

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:60
లస: పప
2780 SQX1988807
పపరర: మధవ

95-153/95

భరస : గరపయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహన ననగ వనసకట కకషష కకలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:55
లస: ససస స

2777 MLJ3731981
పపరర: పపలమరరరవప ఆవపల

95-153/93

తసడడ:డ జయరరమ
ఇసటట ననస:62-16-758
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరరవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-16-759
వయససస:42
లస: ససస స
2771 SQX1556887
పపరర: లకడక కకటటశశరర కకలశశటట

2761 MLJ3732096
పపరర: ససతన రరమమసజననయబలల
భజసతడ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-757
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మరరపపరస
ఇసటట ననస:62-16-757
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అదథననరరయణ మగరరస గగడదపప
ఇసటట ననస:62-16-757
వయససస:62
లస: పప

2768 SQX1302769
పపరర: రరజజరరణణ బబ డపరటట

95-153/92

2785 SQX1365148
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరలకరస

95-153/113

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరలకరస
ఇసటట ననస:62-16-760
వయససస:41
లస: పప
95-153/115

2788 MLJ1051143
పపరర: భబగఖలకడక కకతస పలర

95-153/116

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-761
వయససస:45
లస: ససస స
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2789 MLJ1051150
పపరర: మలలర శశరర కకతస పలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-153/117

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-761
వయససస:66
లస: ససస స
2792 MLJ3733920
పపరర: లకడక యలమసచల

95-153/120

95-153/123

95-153/126

95-153/129

95-174/551

2799 AP151000528081
పపరర: ఈశశరమక మహసకరళ

2802 AP151000525075
పపరర: గరవసదస భగపత

2805 SQX1968536
పపరర: ససబబబరరవప కకటటకలపపడడ

95-153/133

2808 MLJ1051382
పపరర: ససమత తరరమలశశటట 

2811 MLJ3734266
పపరర: ననగమణణ ఉపపతస 

తసడడ:డ కకదసడ రరమమ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-765
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమణనరరడడడ ఉపపతస
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:31
లస: ససస స

2813 SQX1365197
పపరర: జయ లకడక మలర సపలర

2814 MLJ3734324
పపరర: వనసకయమక తననరర

95-153/139

భరస : జవన పడకరష మలర సపలర
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:38
లస: ససస స
2816 SQX1365239
పపరర: జవన పడకరష మలర సపలర
తసడడ:డ రరఘవపలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:45
లస: పప

95-153/127

95-153/130

2817 MLJ3731916
పపరర: గరవసద రరవప తననరర
తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:64
లస: పప

2797 AP151000525071
పపరర: వనసకటబడవప యలమసచ

95-153/125

2800 SQX1603647
పపరర: వజయ భగపత

95-153/128

2803 MLJ3732146
పపరర: సరసబశవరరవప మహసకరళ

95-153/131

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:72
లస: పప
95-144/285

95-153/132
2806 MLJ3732187
పపరర: కకదసడ రరమమరరవప తరరమలశశటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-16-764
వయససస:52
లస: పప
95-153/134

95-153/135
2809 SQX1418095
పపరర: వరరసజననయబలల తరరమలశశటట

తసడడ:డ కకదసడ రరమ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-16-765
వయససస:24
లస: పప
95-153/137

2812 SQX1159251
పపరర: పదక మమరరకపపరస

95-153/138

భరస : ఏడడకకసడలల markapuram
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:37
లస: ససస స
95-153/140

భరస : గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:59
లస: ససస స
95-153/142

95-153/122

తసడడ:డ గరవసదస భగపత
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకదసడరరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-16-765
వయససస:42
లస: ససస స
95-153/136

2794 SQX0894949
పపరర: ననగగశశర రరవప యలమసచ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:62-16-764
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కకటటకలపపడడ
ఇసటట ననస:62-16-764
వయససస:38
లస: ససస స
2810 SQX1607599
పపరర: సరయ శకనవరస తరరమలశశటట

95-153/124

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదస భగపత
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:23
లస: పప
2807 SQX1968288
పపరర: వరణణశక కకటటకలపపడడ

2796 MLJ3732138
పపరర: పపలమర రరవప యలమసచ

95-153/119

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదస భగపత
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:28
లస: పప
2804 SQX1587312
పపరర: దసరర పడసరద భగపత

95-153/121

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:45
లస: పప

భరస : గరవసదస
ఇసటట ననస:62-16-763
వయససస:50
లస: ససస స
2801 SQX1597253
పపరర: రరజగశ భగపత

2793 SQX1470616
పపరర: సరసబబడజయమస యలమసచల

2791 MLJ3733912
పపరర: షరరకల యలమసచల

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:45
లస: పప
2798 AP151000528082
పపరర: రరజగశశరర భగపత

95-153/118

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-761
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-762
వయససస:36
లస: ససస స
2795 AP151000525073
పపరర: ససబబబరరవప యలమసచ

2790 MLJ3732153
పపరర: ననగగశశర రరవప కకతస పలర

2815 MLJ3731874
పపరర: రమన రరడడడ వపపపత

95-153/141

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ  ఉపపతస
ఇసటట ననస:62-16-767
వయససస:38
లస: పప
95-153/143

2818 SQX2380129
పపరర: వసశ కకషష పడసరద వగకహల

95-144/617

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వగకహల
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:19
లస: పప
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95-153/144

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:34
లస: ససస స
2822 SQX0215087
పపరర: సతఖననరరయణ వగకహల

95-153/147

95-153/150

95-153/153

2826 MLJ2642056
పపరర: మలలర శశరర తనడడబబ యన

2829 MLJ3732617
పపరర: గరపరలరరవప యరకబడడ

95-153/156

2832 SQX2049674
పపరర: నససమ షపక

తసడడ:డ ఉమవనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-772
వయససస:30
లస: పప
95-155/737

తసడడ:డ కకషష రరవప చలవరదథ
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:29
లస: పప

95-144/291

2841 SQX2084549
పపరర: జజఖత చలవరదథ

95-144/562

2844 SQX2215804
పపరర: శవమక యయరకబబ ఠరలమ

95-153/698

2827 SQX1618828
పపరర: ససశల యరక బడడ

95-153/152

2830 MLJ3732591
పపరర: బబలమజ యరకబడడ

95-153/155

2833 MLJ2709863
పపరర: వజయలకడక ఆర

95-144/286

భరస : ససభబషచసదడబబ స 
ఇసటట ననస:62-16-772
వయససస:64
లస: ససస స
95-144/288

95-144/559
2836 SQX2068104
పపరర: ఉమ వనసకటటశశర రరవప కలమఖణస

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ కళళఖణస
ఇసటట ననస:62-16-772
వయససస:52
లస: పప
95-144/289

2839 SQX0532895
పపరర: లలమవత మటటట పలర 

95-144/290

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:49
లస: ససస స
95-144/560

2842 SQX2084697
పపరర: న స

95-144/561

తలర : కస స
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:29
లస: పప
95-144/618

భరస : ఆసజననయబలల యయరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-16-775
వయససస:32
లస: ససస స

95-153/149

తసడడ:డ కకకషషమగరరస ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప చలవరదథ
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:46
లస: ససస స

95-154/1049 2847 MLJ3734340
2846 SQX2091239
పపరర: ఆసజననయబలల యమరకబబ ఠరలమ
పపరర: పడవలర క గబమక

తసడడ:డ రరమ కకషష యమరకబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:69
లస: పప

95-153/154

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత సరశమ
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:55
లస: పప
2843 SQX2084424
పపరర: నరరసదడ బబబబ చలవరదథ

2838 SQX0875666
పపరర: గరతనలకడక పడవణ మటటట పలర

2824 SQX1470608
పపరర: ససధ రరణణ ఎరకబడడ

భరస : రరధ కకషష మగరరస యరకబబడడ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స రసగ
ఇసటట ననస:62-16-772
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఉమ వనసకటటశశరరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:62-16-772
వయససస:44
లస: ససస స
2840 SQX0329698
పపరర: రసగరరరవప మటటట పలర 

95-153/151

భరస : ఖజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:24
లస: ససస స

95-144/287 2835 SQX1154178
2834 MLJ3725918
పపరర: సరయ దసరరరపడసడడ కళళఖణస
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప రసగ

95-153/146

భరస : బబలమజ ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమగరరస ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:76
లస: పప

2837 SQX2050227
పపరర: మమలత దడవ కలమఖణస

95-153/148

భరస : గరపయఖ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గరపయఖ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:85
లస: ససస స
2831 MLJ3731924
పపరర: కకషష మగరరస ఎరకబడడ

2823 MLJ3731593
పపరర: కకటటశశరరరవప వగకహల

2821 AP151000528022
పపరర: ససతనరరవమక వగకహల

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:49
లస: పప

తలర : ససశల ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:62-16-771
వయససస:30
లస: ససస స
2828 AP151000528088
పపరర: సతఖవత తనడడబబ యన

95-153/145

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-16-769
వయససస:45
లస: పప
2825 SQX1365270
పపరర: బబనస రగఖ ఎరకబడడ

2820 MLJ2642007
పపరర: మలలర శశరర వగకహల

2845 SQX2210474
పపరర: నరరసదడ కకట

95-144/619

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:62-16-773
వయససస:26
లస: పప
95-153/157

2848 AP151000528026
పపరర: నరసమక గబమక

95-153/158

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-16-775
వయససస:60
లస: ససస స
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2849 AP151000525020
పపరర: రరమచసదడ రరవప గబమక

95-153/160

తసడడ:డ వర బడహక వర పడసరద రరవప గబమక
ఇసటట ననస:62-16-775
వయససస:42
లస: పప

2850 AP151000525019
పపరర: వర బడహక వరపడసరద రరవప
గబమక
తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-16-775
వయససస:69
లస: పప

2852 SQX2422707
పపరర: అరరణ గరరసటర

2853 SQX1511949
పపరర: మమధవ పపసడడల

95-153/161

95-153/159

95-144/622

భరస : రసబబబబ గరరసటర
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:40
లస: ససస స
2855 SQX1799808
పపరర: వజయ లకడక గబమక

95-153/163

భరస : శసకర రరవప గబమక
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:58
లస: ససస స
2858 SQX1719723
పపరర: మబరళకకషష మహబల
తసడడ:డ గరవసదస మహబల
ఇసటట ననస:62-16-778
వయససస:23
లస: పప
95-153/168

2864 AP151000525025
పపరర: రరమసరశమ తనడడబబ యన

95-153/171

2867 SQX0941914
పపరర: గరయతడ దడవ చదననస

95-153/174

95-153/177

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-781
వయససస:35
లస: పప

2859 SQX1508078
పపరర: సతష కపపల

2862 AP151000525028
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తనడడబబ యన

2865 MLJ3734357
పపరర: ససజజత తనడడబబ యన

2868 MLJ3734407
పపరర: గసగర భవరన చదననస

2871 AP151000525029
పపరర: సతఖననరరయణ చదననస

95-153/180

2874 AP151000528037
పపరర: నరరకల ససదన

95-153/166

2877 SQX1285270
పపరర: లకడక అహలమఖ శశటట పలర
తసడడ:డ శశష గరరర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:34
లస: ససస స

95-164/941

2860 SQX1291400
పపరర: రమణయఖ కపపల

95-153/167

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కపపల
ఇసటట ననస:62-16-778
వయససస:67
లస: పప
95-153/169

2863 MLJ2636074
పపరర: వససతరరవప తనడడబబ యన

95-153/170

తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:62-16-779
వయససస:44
లస: పప
95-153/172

95-153/173
2866 SQX0427138
పపరర: లకడక తరరపఠమక తనడడ బబ యన

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-779/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-153/175

2869 SQX0815167
పపరర: పదనకవత చదననస

95-153/176

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:34
లస: ససస స
95-153/178

95-153/179
2872 MLJ1051184
పపరర: పపరష చసదడరరవప తనడడబబ యన

తసడడ:డ కకషషదడవరరయలల తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:45
లస: పప
95-153/181

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-781
వయససస:65
లస: ససస స
95-153/183

95-153/162

తసడడ:డ యలమసదరరవప గగరరసటబర
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:44
లస: పప

భరస : జ చసదడ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:62-16-781
వయససస:26
లస: ససస స
2876 MLJ3731635
పపరర: గరపసచసద ససధ

2857 SQX2455285
పపరర: రసబబబబ గరరసటర

95-153/164

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:49
లస: ససస స
2873 SQX1587874
పపరర: జ దథవఖ

2856 SQX1799782
పపరర: శసకర రరవప గబమక

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-16-779/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననస
ఇసటట ననస:62-16-780
వయససస:25
లస: ససస స
2870 SQX0994988
పపరర: లకడక పదనకవత చదననస

భరస : మలర కరరరరన రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:62-16-779
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-16-779
వయససస:70
లస: పప

2854 SQX1799766
పపరర: లకడక కలమమరర నలర మమకల

భరస : వనసకట ననగ బడహక ససరగష తతసడదపప
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ కపపల
ఇసటట ననస:62-16-778
వయససస:37
లస: పప

2861 MLJ3731619
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:62-16-779
వయససస:41
లస: పప

95-144/620

భరస : జయమనసదస నలస
ఇసటట ననస:62-16-775 , 16 WARD
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గబమక
ఇసటట ననస:62-16-776
వయససస:63
లస: పప
95-153/165

2851 SQX2392082
పపరర: పదనకకడ నలస

2875 SQX1587890
పపరర: జ చసదడ శశఖర రరడడ

95-153/182

తసడడ:డ జ వనసకట సతఖ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:62-16-781
వయససస:32
లస: పప
95-153/184

2878 SQX1074764
పపరర: వనసకట పదనకవత శశటట పలర

95-153/185

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:48
లస: ససస స
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95-153/186 2880 AP151000528039
2879 AP151000528041
పపరర: వజయచమబడడశశరరదడవ శశటట పలర
పపరర: మసగమక శశటట పలర 

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:57
లస: ససస స
2882 SQX1285296
పపరర: పవన కలమమర శశటట పలర

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:60
లస: ససస స
95-153/189

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:32
లస: పప
2885 AP151000525034
పపరర: సరయబబబబ శశటట పలర 

95-153/192

95-154/55

తలర : కకషష కలమమరర నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-16-1312
వయససస:31
లస: ససస స
2891 MLJ3733136
పపరర: శవలల మదథనన

95-154/58

95-153/194

2903 SQX2337301
పపరర: మబరళ కకషష మదథనన

95-154/1248

భరస : శకనవరస రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:34
లస: ససస స

2892 SQX0914184
పపరర: పలవరదథ సతఖవత పరలవరదథ

2895 MLJ1051044
పపరర: సరసబబడజఖస గబమమక

2898 SQX2018257
పపరర: లకడక ననరరయణ శశగబ

95-154/61

2901 MLJ3732484
పపరర: నరసససహరరవప శశగబ

95-154/56

2904 SQX2436160
పపరర: మబరళ కకషష మదథనన
తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:62-17-788
వయససస:37
లస: పప

95-154/64

2887 SQX1991744
పపరర: ఇమమమ న బబష సయద

95-153/692

2890 MLJ2641397
పపరర: అసజల రరయరరల

95-154/59

95-154/57

2893 MLJ3732492
పపరర: దసరరరరరవప మదథనన

95-154/60

తసడడ:డ కలటటసబరరవప మదథనన
ఇసటట ననస:62-17-782
వయససస:39
లస: పప
95-153/195

2896 MLJ3732914
పపరర: రరజజ పడసరద మతన

95-153/196

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:62-17-785
వయససస:51
లస: పప
95-154/1050

2899 SQX2160943
పపరర: లకడక ననరరయణ శశగబ

95-154/1249

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-787
వయససస:60
లస: పప
95-154/62

2902 SQX2439297
పపరర: కసససరర మదథనన

95-154/1250

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:62-17-788
వయససస:69
లస: ససస స
95-154/1252

2905 SQX1085597
పపరర: కళళవత రవరరల

95-154/63

భరస : వ వ సతఖననరరయణ రవరరల
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:33
లస: ససస స

95-154/65 2908 SQX0964015
2907 AP151000528239
పపరర: సరసబడజఖస రరయరరల రరయరరల
పపరర: పరరశత చసతలపపడడ

భరస : పపలమరరరవప రరయరరల
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:50
లస: ససస స

95-153/191

భరస : పపలమరరరవప రరయరరల
ఇసటట ననస:62-17-782
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-788
వయససస:37
లస: పప
95-154/1251

2884 AP151000525035
పపరర: శశషగరరరరరవప శశటట పలర

తసడడ:డ జన బబష సయద
ఇసటట ననస:62-16-1202
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శశగబ
ఇసటట ననస:62-17-787
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ మదథనన
ఇసటట ననస:62-17-788
వయససస:41
లస: ససస స
2906 SQX1405753
పపరర: దసరరర భవరన జసగర

2889 SQX1979640
పపరర: సతఖననరరయణ

95-153/193

భరస : ఆసజననయబలల 
ఇసటట ననస:62-17-785
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర జరర
ఇసటట ననస:62-17-786
వయససస:23
లస: ససస స
2900 SQX1452291
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
చససడడరర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-17-788
వయససస:27
లస: పప

2886 SQX1074756
పపరర: వనసకట శకనవరస శవ కలమమర
సపటట పలర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:25
లస: పప

95-153/188

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప పరలవరదథ
ఇసటట ననస:62-17-782
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:62-17-785
వయససస:66
లస: ససస స
2897 SQX2235935
పపరర: మహలకడక నలర జరర

95-153/190

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17
వయససస:60
లస: పప

భరస : పడసరదస మదథనన
ఇసటట ననస:62-17-782
వయససస:39
లస: ససస స
2894 MLJ3733615
పపరర: గజలకడకబబయ మమతన

2883 SQX1074749
పపరర: వనసకటటసరశరరరరవప సపటట పలర

2881 SQX1382464
పపరర: శరవణ పడమద సపటట పలర

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప సపటట పలర
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-16-782
వయససస:60
లస: పప
2888 SQX1491919
పపరర: లకడక పరరశత నలర మమకల

95-153/187

95-154/66

భరస : సతఖ ననరరయణ రరడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:54
లస: ససస స
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95-154/67

2910 SQX0221325
పపరర: శకనవరస రరడడడ జసగర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మబతనఖల రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:41
లస: పప

2912 SQX2208700
పపరర: వనసకట శకనవరస అనసమలల

2913 AP151000528229
పపరర: వజయలకడక సరదస

95-154/1253

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:45
లస: పప
2915 SQX0646778
పపరర: సరసబశవరరవప సరదస

95-153/199

95-154/71

95-154/74

భరస : చననఅపరపరరవప గరల
ఇసటట ననస:62-17-791
వయససస:40
లస: ససస స
95-154/80

2930 SQX0215996
పపరర: అపరపరరవప గరల గరల

95-154/83

తసడడ:డ ససబబయఖ గరల
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:47
లస: ససస స

2919 MLJ2641132
పపరర: సతఖవత సరదస

95-154/72

2917 SQX0197699
పపరర: అరరణన కలమమరర సరదస

2922 SQX1319392
పపరర: అరరణ కలమమరర పపజల

95-154/75

2920 MLJ3733763
పపరర: మమణణకఖమక సరదస

95-154/73

2923 SQX0197616
పపరర: వనసకట రమణ సరదస

95-154/76

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-791
వయససస:33
లస: ససస స

2925 SQX0197665
పపరర: మహలకడక బబ యన

95-154/78

2926 SQX1618687
పపరర: నరకల కలమమరర జతష
స క

95-154/79

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప జతష
స క
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:36
లస: ససస స

2928 SQX0913509
పపరర: తమకసమబదడస శశషరచలస

95-154/81

2929 SQX0216051
పపరర: చనన అపరపరరవప గరల

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ తమకసమబదడస
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:43
లస: పప

తలర : ససబబమక గరల
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:49
లస: పప

2931 SQX1097006
పపరర: శరనసన షపక

2932 MLJ3733581
పపరర: అసజమక బగరగ

95-168/884

95-154/82

95-154/84

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-17-792/1
వయససస:50
లస: ససస స

95-154/85

95-154/1498 2935 SQX2507572
2934 SQX2507564
పపరర: యన వ యస పడకరశ కకతస మమసస
పపరర: వనసకట శవ సరమమమ జఖ లకడక
కకతస మమసస
తసడడ:డ చదసచసరరమయఖ కకతస మమసస
భరస : చదసచసరరమయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-17-793
ఇసటట ననస:62-17-793
వయససస:31
లస: పప
వయససస:65
లస: ససస స

95-154/86

2937 SQX0656298
పపరర: వజయ సశరరపర తలర స
భరస : పవనకలమమర
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:36
లస: ససస స

95-154/70

భరస : లకకయఖ సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : ఫపజరరజ
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-17-792/1
వయససస:33
లస: పప
2936 SQX0197962
పపరర: బబబ మమలన తలర స

95-153/198

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-17-791
వయససస:43
లస: ససస స

2927 SQX0913517
పపరర: తమకసమబదడస ఝమనసరరణణ
తమకసమబదడస
భరస : శశష చలస తమకసమబదడస
ఇసటట ననస:62-17-792
వయససస:42
లస: ససస స

2933 MLJ3732963
పపరర: లకడక శకనస బగరగ

95-153/200

భరస : చచడయఖ పపజల
ఇసటట ననస:62-17-791
వయససస:31
లస: ససస స
95-154/77

2914 SQX1225086
పపరర: చచడయఖ పపజల
తసడడ:డ రరమయఖ పపజల
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:35
లస: పప
2924 MLJ1056316
పపరర: చననపదక గరల

95-153/197

తసడడ:డ లకకయఖ సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవవరగశశరరరవ సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:38
లస: ససస స
2921 MLJ3731767
పపరర: ససబడహకణఖస సరదస

2916 MLJ3731759
పపరర: పపలమరరరవప సరదస

95-154/69
2911 SQX0964007
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ చసతలపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:62-17-789
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరదస
ఇసటట ననస:62-17-790
వయససస:39
లస: పప
2918 MLJ2641165
పపరర: ననగమణణ సరదస

95-154/68

95-154/87

2938 SQX0197905
పపరర: శకదడవ తలర స

95-154/1499

95-154/88

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:37
లస: ససస స
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95-154/89

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:45
లస: పప
2942 AP151000525238
పపరర: రరమకకషష తలర స

95-154/92

95-154/95

95-154/98

తసడడ:డ పరమబలయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:28
లస: ససస స
2951 MLJ1054535
పపరర: ననగరరజకలమమరర మదననల

95-154/101

95-154/96

2949 SQX1721489
పపరర: కరమమకడ కకసడన

95-154/99

2952 SQX0198051
పపరర: రరజఖ లకడక యకకల యకకల

2955 SQX1721422
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడన

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-17-798
వయససస:29
లస: ససస స
2963 MLJ3733250
పపరర: జయలకడక గబమక

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:49
లస: పప

2961 MLJ3733185
పపరర: సరశత మసచనల

95-153/204

2964 MLJ3733243
పపరర: సరసబబడజఖస గబమక

95-154/105

2967 MLJ3732450
పపరర: శవ వనసకట లకడకననరరయణ
గబమక
తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:71
లస: పప

95-154/97

2950 SQX0400465
పపరర: వనసకటలకడక తతట

95-154/100

2953 SQX0815225
పపరర: ససతనకళళఖణణ తతట

95-154/103

2956 MLJ3736253
పపరర: శకనవరసరరవప కలవల

95-154/106

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కలవల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:52
లస: పప
95-154/108

2959 SQX1962919
పపరర: వనసకట పపషరపవత మసచల

95-153/201

తలర : సతశ కలమమర మసచల
ఇసటట ననస:62-17-798
వయససస:37
లస: ససస స
95-153/202

2962 MLJ3733268
పపరర: హహమ రరజగశశరర గబమక

95-153/203

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:33
లస: ససస స
95-153/205

భరస : శవ వనసకట లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:65
లస: ససస స
95-153/207

2947 SQX1338319
పపరర: భబణబ పదక తతట

భరస : పరమబలయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనణబ గరపరల
ఇసటట ననస:62-17-799
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:36
లస: ససస స
2966 AP151000525136
పపరర: శకనవరసరరవప కకమర

95-154/102

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:60
లస: పప
95-154/109

95-154/94

తసడడ:డ పరమబలయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప యకకల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:58
లస: పప

2944 SQX1597402
పపరర: దథవఖ లకడక వనత కలవల

తసడడ:డ పరమబలయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యకకల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:47
లస: ససస స
95-154/104

95-154/91

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలవల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:23
లస: ససస స

2946 SQX1360940
పపరర: శక ననగ వనసకట శవ శరలన
యకకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకకల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:25
లస: ససస స

95-154/107 2958 MLJ1052174
2957 SQX0216440
పపరర: శకనవరసరరవప యకకల యకకల
పపరర: పరమబలయఖ తతట

2960 SQX1357434
పపరర: పడతషఖష చససడడరర

95-154/93

భరస : శకనవరస రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : braham మదననలమ
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:45
లస: ససస స
2954 SQX1597360
పపరర: వ డడ యస ఆర మణణ దధప
కలమమర కలవల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలవల
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:23
లస: పప

2943 AP151000525237
పపరర: సతఖననరరయణ తలర స

2941 SQX0216168
పపరర: శవ కలమమర తలర స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:70
లస: పప

తలర : ససత కలమఖణణ తతట
ఇసటట ననస:62-17-796
వయససస:23
లస: ససస స
2948 SQX0396002
పపరర: ననగ భబరర వ తతట

95-154/90

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-794
వయససస:46
లస: పప
2945 SQX1851955
పపరర: తడ సరశత తతట

2940 AP151000525239
పపరర: పవన కలమమర తలర స

95-153/206
2965 MLJ3732468
పపరర: వనసకట పపనననరరవప గబమక

తసడడ:డ శవ వనసకట లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-800
వయససస:43
లస: పప
95-153/208

2968 MLJ2636249
పపరర: వనసకటననగరవశసకర తతట

95-153/209

తసడడ:డ సరయబబబబ తత ట
ఇసటట ననస:62-17-801
వయససస:39
లస: పప
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2969 AP151000525082
పపరర: ససధనకర తతట

95-153/210

తసడడ:డ సరయబబబబ తత ట
ఇసటట ననస:62-17-801
వయససస:41
లస: పప
95-153/213

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చసకర
ఇసటట ననస:62-17-802
వయససస:34
లస: పప

2973 MLJ3734001
పపరర: మలలర శశరర గరశరరబబ యన

95-154/110

తసడడ:డ సససహదథడ రరజ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-17-803
వయససస:42
లస: పప

2976 SQX2412716
పపరర: శశష గరరరరరవ ననరర శశటట

2979 SQX2175958
పపరర: సరసబశవరరవప కడవ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-17-803
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-17-804
వయససస:59
లస: పప

2981 SQX2401925
పపరర: సరసబశవ రరవప కడవ

2982 SQX2402162
పపరర: వజయ లకడక కడవ

95-154/1257

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కడవ
ఇసటట ననస:62-17-804
వయససస:58
లస: పప
95-153/217

95-153/220

95-153/223

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:62-17-808
వయససస:32
లస: పప

95-153/763

2991 SQX0954297
పపరర: సరయ కకకషష కకమర

95-153/226

2994 AP151000525134
పపరర: లసగయఖ కకమర

95-154/1258

2997 SQX2226686
పపరర: ననగ రరజ లసగరల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-17-808
వయససస:32
లస: పప

2977 SQX2401966
పపరర: మధవ ననరర శశటట

95-154/1255

2980 SQX2175974
పపరర: వజయ లకడక కడవ

95-153/764

2983 SQX1618760
పపరర: ధన లకడక కడవ

95-153/216

భరస : ససబబరరవప కడవ
ఇసటట ననస:62-17-804/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-153/218

2986 MLJ3732682
పపరర: జగదధశశర రరవప మమరరదస

95-153/219

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-806
వయససస:61
లస: పప
95-153/221

2989 AP151000528155
పపరర: ననగమణణ కలమర

95-153/222

భరస : శకనవరసరరవప కలమమర
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:45
లస: ససస స
95-153/224

2992 MLJ2636454
పపరర: సరసబశవరరవప కకమర

95-153/225

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:37
లస: పప
95-153/227

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:75
లస: పప
95-95/1000

95-153/215

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-17-804
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:50
లస: పప
2996 SQX1787696
పపరర: ననగరరజ లసగరల

2988 SQX1371699
పపరర: ధనలకడక కకమర

2974 AP151000525084
పపరర: శవరజగణణష గరశరరబబ యన

భరస : శశషగరరర రరవప ననరర శశటట
ఇసటట ననస:62-17-803
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమర
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ కలమమర
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:70
లస: ససస స
2993 AP151000525135
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమర

95-154/1254

భరస : జగదధశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-17-806
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమర
ఇసటట ననస:62-17-807
వయససస:23
లస: ససస స
2990 AP151000528154
పపరర: సరసబడజఖస కలమర

2985 MLJ3733409
పపరర: ససభబషసణణ మరరమ

95-153/212

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-802/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కడవ
ఇసటట ననస:62-17-804
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-17-804/1
వయససస:70
లస: పప
2987 SQX1720143
పపరర: రగవత కకమర

95-153/214

తసడడ:డ ససబబరరవప ననరర శశటట
ఇసటట ననస:62-17-803
వయససస:42
లస: పప
95-154/1256

2971 MLJ3733219
పపరర: కలమమరర చసకర

భరస : కకటటశశరరరవప గరశరరబబ యనన
ఇసటట ననస:62-17-802
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శవరజ గణణష
ఇసటట ననస:62-17-802/2
వయససస:34
లస: ససస స

2975 SQX1972652
పపరర: మలర కరరరరన రరవప నలర మమకల

2984 AP151000525131
పపరర: ససబబబరరవప కడవ

95-153/211

తసడడ:డ ననగగసదడస తత ట
ఇసటట ననస:62-17-801
వయససస:67
లస: పప

2972 MLJ3732427
పపరర: శసకర రరవప చసకర

2978 SQX2227551
పపరర: ఉష శక నలర మమకల

2970 AP151000525081
పపరర: సరయబబబబ తతట

2995 SQX1789031
పపరర: ననగమణణ లసగరల

95-95/999

భరస : ననగగశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:62-17-808
వయససస:53
లస: ససస స
95-158/944

2998 SQX1857333
పపరర: అసబక మహసకరళ

95-158/761

భరస : సతఖననరరయణ మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-17-808/16
వయససస:26
లస: ససస స

Page 104 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

2999 AP151000528160
పపరర: కసడ
స రర కడడయస

95-153/228

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-809
వయససస:70
లస: ససస స
3002 NDX3123676
పపరర: బసదస భబరర వ కలసదసరర

3000 AP151000525143
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కడడయస

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-17-809
వయససస:75
లస: పప
94-238/1036

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ కలసదసరర
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:25
లస: ససస స

3003 MLJ2641561
పపరర: ననగమణణ యమరర గడడ 

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యమరర గడర
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:41
లస: పప
95-155/871

భరస : ససరగశ గగడనబ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:41
లస: ససస స
95-164/943

భరస : ససరగశ గరడబ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:42
లస: ససస స

95-154/1259

3012 SQX2286540
పపరర: పడభబ కలమమర గరడబ

95-153/235

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:44
లస: ససస స

3015 MLJ3733466
పపరర: లకడక పససపపలలటట

95-155/872

95-153/238

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:32
లస: పప

3018 MLJ2636645
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసజసగ

95-164/944

95-153/241

భరస : ససధనకర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-17-815
వయససస:40
లస: ససస స

3021 AP151000525159
పపరర: ససధనకర కకసడదపప

95-153/236

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-816
వయససస:20
లస: పప

3024 AP151000528176
పపరర: అనసడయ ససఖమసచ

95-153/239

3027 MLJ1053040
పపరర: రరఘవనసదడరరవప ససఖమసచ
తసడడ:డ వనసకటరతనస ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:52
లస: పప

95-164/942

3013 SQX1915743
పపరర: హరరక మమరరకపపరస

95-153/234

3016 SQX1915719
పపరర: లకడక భగత మమరరకపపరస

95-153/237

3019 MLJ3732740
పపరర: మసరసన పససపపలలటట

95-153/240

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:66
లస: పప
95-153/242

3022 SQX1857390
పపరర: మమనస శరసత కకసడదపప

95-158/762

తసడడ:డ ససధనకర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-17-815
వయససస:21
లస: ససస స
95-153/243

భరస : సరసబశవరరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:43
లస: ససస స
95-153/245

3010 SQX2286771
పపరర: ససరగశ గరడబ

తసడడ:డ వనసకటరరవప మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-815
వయససస:45
లస: పప
95-154/1261

95-154/1260

భరస : వనసకట రరవప మమరరకపపరస
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:50
లస: పప

3020 SQX1618778
పపరర: రరజగశశరర కకసడదపప

3007 SQX2411395
పపరర: రరజగశ రరడడడ రరమరరడడడ

తసడడ:డ నరసససహ మగరరస గరడబ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:62-17-814
వయససస:46
లస: ససస స

3017 MLJ3732757
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

95-153/232

తసడడ:డ చదనన రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ గరడబ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:21
లస: పప

3014 SQX0895060
పపరర: అసజలలదడవ మమరరకపపరపప

తసడడ:డ వనసకట రతనస ససఖమసచ
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:38
లస: పప

3009 SQX2287985
పపరర: పడభబ కలమమర గగడనబ

3004 AP151000528196
పపరర: ననగలకడక యమరర గడర
భరస : హనసమసతరరవప యమరర గడర
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ గగడనబ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:20
లస: పప

3011 SQX2286797
పపరర: మసగ లకడక గరడబ

3026 SQX0815274
పపరర: శకనవరస రరవప ససకమసచ

95-153/231

తసడడ:డ నరరస రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:60
లస: పప

3008 SQX2287993
పపరర: మసగ లకడక గగడనబ

95-153/230
3001 SQX1719905
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకలర పపడడ

తలర : ఆదథశశషష కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:62-17-812
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవకకటటశశరరరవప యమరర గడర
ఇసటట ననస:62-17-813
వయససస:40
లస: ససస స

95-153/233 3006 SQX2403236
3005 MLJ3732955
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప యమరర గడడ 
పపరర: చదనన రరడడడ రరమరరడడడ

3023 SQX2308872
పపరర: వనసకట శవ గరపస ససకమసచ

95-153/229

3025 AP151000528608
పపరర: వనసకమక ససఖమసచ

95-153/244

భరస : కకటయఖ ససఖమసచ
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:75
లస: ససస స
95-153/246

3028 SQX2240786
పపరర: జయ లకడక ఈమన

95-154/1262

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:56
లస: ససస స
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95-154/1263

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:31
లస: ససస స
3032 MLJ3733805
పపరర: శకలకడక తనడడబబ యన

95-155/873

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:62-17-817
వయససస:59
లస: పప
95-153/248

తసడడ:డ రరమబ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:33
లస: ససస స
3035 MLJ2641470
పపరర: కళఖణణ తనడడబబ యన

3030 SQX2157824
పపరర: ఆసజననయబలల ఈమన

95-153/251

భరస : రరమబ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:51
లస: ససస స

3033 MLJ3734365
పపరర: వనసకట రమణ తనదథబబ యన

95-153/249

భరస : శకనవరసరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:39
లస: ససస స

3036 MLJ3733342
పపరర: భడమరరసబ పసచకటర 

3037 AP151000528030
పపరర: హహహమమవత తనడడబబ యన

95-153/252

95-153/255

3042 AP151000525567
పపరర: శకనవరసరరవప తనడడబబ యన

3040 MLJ3732039
పపరర: శకనవరస తనడడబబ యన

95-153/258

3043 SQX0215251
పపరర: రరమబ తనడడ బబ యన
తసడడ:డ కరమయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:54
లస: పప

3044 SQX1186726
పపరర: శవరజ తనదథబబ యన

3045 SQX2511632
పపరర: వనసకటటష అననన

3046 MLJ3733102
పపరర: రరఘవ రరణణ ససఖమమసచ

3047 MLJ3733110
పపరర: జయలకడక ససఖ మసచ
భరస : శకనవరసరరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:41
లస: ససస స
3050 SQX1618786
పపరర: ననగగశశరమక ససఖమమసచ

95-153/265

95-153/268

భరస : రగబ కటటకల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:30
లస: ససస స
3056 MLJ2641462
పపరర: శవ లకడకకలమమరర పప కల
భరస : ససరగషషకమమర పప కల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:42
లస: ససస స

3048 MLJ1056381
పపరర: దసరరరదడవ ససఖమసచ

95-153/263

3051 SQX1074806
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప
ససఖమమసచ
తసడడ:డ వనసకట రతనస ససఖమమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:44
లస: పప

95-153/266

3054 MLJ3734530
పపరర: కకషష కలమమరర పప కల

95-153/269

3057 AP151000528061
పపరర: సతఖవత పప కల
భరస : వజయకలమమర పప కల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:63
లస: ససస స

3049 MLJ1056373
పపరర: రరమతషలసస ససఖమసచ

95-153/264

భరస : రరఘవనసదడరరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:44
లస: ససస స
3052 SQX0895086
పపరర: ససభబశవరరవప ససకమసచ

95-153/267

తసడడ:డ కకటయఖ ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశరబబబ పప కల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:32
లస: ససస స
95-153/271

95-153/261

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదడరరవప ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస ససఖమమసచ
ఇసటట ననస:62-17-819
వయససస:73
లస: ససస స
3053 SQX0894881
పపరర: రమమదడవ కటటకల

95-154/1500

తలర : లకడక అననన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:23
లస: పప
95-153/262

95-153/256

95-153/259

తసడడ:డ కకషషదడవరరయలల తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తనదథబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:69
లస: పప

95-153/253

తసడడ:డ రరమబ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:41
లస: పప
95-153/260

95-153/250

భరస : రరమసరశమ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకషషదడవరరయలల తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:80
లస: ససస స
95-153/257

3034 MLJ1056308
పపరర: ననగమలలర శశరర తనడడబబ యన

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:36
లస: ససస స

95-153/254 3039 MLJ2641843
3038 SQX1186700
పపరర: బబల రతనసఆయమ తనదథబబ యన
పపరర: యమబనదడవ తనడడబబ యన

3041 SQX0954586
పపరర: ససబబశవ రరవప తనడడబబ యన

95-153/247

భరస : పపరషచసదడరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల పసచకటర
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవరజ తనదథబబ యన
ఇసటట ననస:62-17-818
వయససస:65
లస: ససస స

3031 MLJ3734399
పపరర: ససధనఖ రరణణ తనడడబబ యన

95-153/270
3055 MLJ2641744
పపరర: ససతనమహలకడక తరరమలశశటట 

భరస : శసకరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:40
లస: ససస స
95-153/272

3058 SQX0894899
పపరర: రగబ కటటకల

95-153/273

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:32
లస: పప
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3059 AP151000525056
పపరర: వనసకటరమమష బబబబ పప కల

95-153/274

తసడడ:డ వజయకలమమర పప కల
ఇసటట ననస:62-17-820
వయససస:44
లస: పప
3062 SQX1142686
పపరర: అశశక నగర తరరమలశశటట

3060 SQX1470681
పపరర: వనసకట అనసష మమదనల

భరస : వనసకట నరగష మమదనల
ఇసటట ననస:62-17-821
వయససస:27
లస: ససస స
95-153/277

3063 AP151000525053
పపరర: సరసబశవరరవప తరరమలశశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-17-821
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-17-821
వయససస:48
లస: పప

3065 SQX1719822
పపరర: రరధ నలజడర

3066 SQX1294792
పపరర: శక లకడక చనవల

95-153/280

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలజడర
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:23
లస: ససస స
3068 MLJ3733565
పపరర: సరరజనమక చనవల

95-153/283

95-153/286

95-154/1264

95-153/289

95-153/292

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:59
లస: పప

95-153/284

3078 AP151000528187
పపరర: రమమదడవ కగళస

3081 AP151000528186
పపరర: చననమమయ కగళస

95-153/297

3084 MLJ3731692
పపరర: గరరరబబబబ కగళస

95-153/287

3087 MLJ3733722
పపరర: కళళఖణణ రరయవరపప
తసడడ:డ రరమగకరర రరయవరపప
ఇసటట ననస:62-17-826
వయససస:32
లస: ససస స

3067 MLJ3733540
పపరర: శవ పరరశత చనవల

95-153/282

3070 MLJ3732831
పపరర: రరధనకకకషష కగళస

95-153/285

3073 SQX2324622
పపరర: వజయ లకడక తలర

95-153/765

భరస : శకనవరస తలర
ఇసటట ననస:62-17-824
వయససస:45
లస: ససస స
95-155/874

3076 SQX1470632
పపరర: పదనకవత కగళస

95-153/288

భరస : ననగ రరజ కగళస
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:27
లస: ససస స
95-153/290

3079 MLJ2641900
పపరర: శవ కగళస

95-153/291

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:53
లస: ససస స
95-153/293

3082 MLJ3732849
పపరర: ననగరరజ కగళస

95-153/296

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:37
లస: పప
95-153/298

తసడడ:డ మసరసన రరవప కగళస
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:49
లస: పప
95-153/300

95-153/279

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప కగళస
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:43
లస: పప
3086 MLJ3732690
పపరర: రవసదడ బబబబ పడవల

3075 SQX2290567
పపరర: రమమష తనళళ

3064 AP151000525054
పపరర: శసకరరరవప తరరమలశశటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభకరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:58
లస: ససస స
3083 SQX0145003
పపరర: లకడకననరరయణ కగళస

95-153/281

తసడడ:డ శకనవరస తనళళ
ఇసటట ననస:62-17-824
వయససస:23
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:38
లస: ససస స
3080 MLJ2641215
పపరర: లకడకనరసమక బబలరసకకసడ

3072 AP151000528180
పపరర: గరవసదమక కగళస

95-153/276

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-17-821
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-17-824
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయలకడక తలర
ఇసటట ననస:62-17-824
వయససస:23
లస: పప
3077 MLJ3733128
పపరర: పదననవత కగళస

95-153/278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:53
లస: పప
3074 SQX2277747
పపరర: రమమశ తలర

3069 SQX0559302
పపరర: ససరగష చనవల

3061 AP151000528058
పపరర: పదనక తరరమలశశటట

భరస : సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-17-821
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససరగష చనవల
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-17-823
వయససస:71
లస: ససస స
3071 MLJ3732823
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనవల

95-153/275

3085 AP151000525171
పపరర: పడభబకరరరవప కగళస

95-153/299

తసడడ:డ మసరసన రరవప కగళస
ఇసటట ననస:62-17-825
వయససస:57
లస: పప
95-153/301

3088 MLJ2641173
పపరర: పడసడననదడవ రరయవరపప

95-153/302

భరస : రరమమగరరస రరయవరపప
ఇసటట ననస:62-17-826
వయససస:53
లస: ససస స
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95-153/303

తసడడ:డ మమలమఖదథ గబతస
ఇసటట ననస:62-17-826
వయససస:36
లస: పప
3092 SQX2048528
పపరర: రమమశ కసదసకకరర

95-151/816

95-153/308

95-153/311

95-153/766

95-154/111

95-153/316

95-137/771

Deleted
95-153/767

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:23
లస: పప
3116 SQX0198739
పపరర: అనసడరఖమక మరస
భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:67
లస: ససస స

95-153/312

3102 MLJ3733730
పపరర: వనసకట ససజ ననదదసడర

3105 SQX2239986
పపరర: ససజజత బగసర

3108 SQX1452358
పపరర: భవరన హహమ లత పబబబల

3111 SQX1817840
పపరర: శవ శకనవరస రరవప జరటట

95-153/314

3117 SQX2317782
పపరర: సరయ సశరరప అసదదల
తసడడ:డ భబసకర అసదదల
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:24
లస: పప

95-153/310

3100 MLJ3732864
పపరర: మహహష బబబబ కసదసకకరర

95-153/313

3103 AP151000528194
పపరర: రరజగశశరర ననదదసడర

95-153/315

95-155/876

95-153/812
3106 SQX2530962
పపరర: వనసకట సతఖ కకషష రరవప
గబనసపపటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గబనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-87
వయససస:47
లస: పప

95-154/112

3109 SQX1852938
పపరర: సరయ కలమమర పగరడడపరల

95-155/66

తసడడ:డ వనసకట ససవర పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-18-831
వయససస:24
లస: పప
95-145/396

3112 SQX1987379
పపరర: అనష కలమమర కరటస

95-145/1091

తసడడ:డ ఏసస కరటస
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:19
లస: పప
95-153/802

భరస : ఏసస కరటస
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:39
లస: ససస స
95-154/114

3097 MLJ3733706
పపరర: మసగమక కసదసకకరర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-17-828
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:39
లస: పప
3114 SQX2490738
పపరర: వజయలకడక కరటస

95-153/307

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పబబబల
ఇసటట ననస:62-18-830
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏసస కరటస
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:39
లస: ససస స
3113 SQX2148047
పపరర: గరపస దదడడ క

3099 SQX0661728
పపరర: సరయననద కసదసకకరర

3094 MLJ2641868
పపరర: రమణ ససఖమసచ

భరస : ననగగశశరరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:62-18-84
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ గగడడ టట
ఇసటట ననస:62-18-824
వయససస:71
లస: పప
3110 SQX2509883
పపరర: వజయలకడక కరటస

95-153/309

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-17-828
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకడక శకనవరస
ఇసటట ననస:62-17-972/1
వయససస:32
లస: ససస స
3107 SQX1042027
పపరర: గసగ రరజ గరడనటట

3096 AP151000528193
పపరర: లకడకనరసమక కసదసకకరర

95-153/305

భరస : వనసకటటశశరరర ససకమసచ
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమశ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:22
లస: ససస స
3104 SQX1085746
పపరర: శవ పరరశత బగరగ

95-153/306

భరస : వనసకటసరశమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:25
లస: పప
3101 SQX2270387
పపరర: వజయ కలమమరర కసదసకకరర

3093 MLJ3733714
పపరర: ననగమణణ కసదసకకరర

3091 SQX0104075
పపరర: శకనవరసరరవ కడడయమల

తసడడ:డ వనసకట రరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:62-17-826
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహహష బబబబ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష కసదసకలరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:45
లస: ససస స
3098 SQX1075275
పపరర: శశధర కసదసకకరర

95-153/304

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:62-17-826
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-17-827
వయససస:49
లస: పప
3095 AP151000528593
పపరర: వజయకలమమరర కసదసకకరర

3090 MLJ1057587
పపరర: భబసకర రరవప ననదదసడర

3115 SQX1809722
పపరర: మహన కకషష జరటట

95-154/113

భరస : శవ శకనవరస రరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:35
లస: ససస స
95-154/1266

3118 SQX1077842
పపరర: మమధవ కకసడదపప

95-155/67

భరస : ఏడడ కకసదలల కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:32
లస: ససస స
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3119 SQX0756338
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడడపప
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95-155/68

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:39
లస: పప
3122 SQX1042654
పపరర: వరలకడక సరయబబ యళన

95-154/116

3123 SQX1042639
పపరర: నసరయఖ సరయబబ యళన

95-154/118

3126 MLJ1057199
పపరర: శకలకడక నలక
ర రర

తసడడ:డ వనసకటరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:41
లస: పప

3129 SQX0218289
పపరర: శకనవరసరరవప నలక
ర రర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మదనసరన
ఇసటట ననస:62-18-839
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల మదథనసరన
ఇసటట ననస:62-18-839
వయససస:56
లస: పప
3137 SQX0964239
పపరర: సరసబ శవ రరవప నడనన

95-154/126

95-154/1267

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:57
లస: ససస స

3138 SQX0964247
పపరర: నడనన సతఖ ననరరయణ

3141 SQX2420925
పపరర: కకటటశశరర నలర మమకల

95-155/73

3144 SQX2531598
పపరర: పరమమశశరమక బబదథననడడ

95-154/123

3147 SQX1582577
పపరర: రరఘమక పపదన థశశటట
భరస : జజనకక రరమయఖ పపదన థశశటట
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:68
లస: ససస స

95-154/120

3130 SQX2051118
పపరర: వనసకట సరయ నలవప

95-155/738

3133 SQX0036228
పపరర: రరమసడరరఖ కలమ మదథనసరన

95-155/69

భరస : కకటటశశర రరవప మదథనసరన
ఇసటట ననస:62-18-839
వయససస:44
లస: ససస స
95-154/124

3136 SQX0964254
పపరర: రరమ కకషష నడనన

95-154/125

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-840
వయససస:40
లస: పప
95-154/127

3139 SQX1023530
పపరర: ససభదడ నడనన

95-155/71

తసడడ:డ రరమ కకషష నడనన
ఇసటట ననస:62-18-840
వయససస:32
లస: ససస స
95-154/1268

3142 SQX0480905
పపరర: శవ కకటట పడసరద

95-155/72

తలర : రమమదడవ
ఇసటట ననస:62-18-841
వయససస:35
లస: పప
95-153/814

భరస : ససబబయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:84
లస: ససస స
95-154/129

3127 SQX1363639
పపరర: వనసకట రరవప నలక
ర రర

తసడడ:డ శనవరస రరవప నలమవర
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:19
లస: పప

భరస : శక రరమ మగరరస నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-841
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-841
వయససస:42
లస: పప
3146 SQX1004332
పపరర: భగలకడక చరడవరపప

95-154/122

తసడడ:డ సపజదయఖ
ఇసటట ననస:62-18-840
వయససస:67
లస: పప

భరస : చసచయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-841
వయససస:59
లస: ససస స
3143 AP151000531066
పపరర: శకరరసమగరరస నలర మమకల

3135 SQX0964262
పపరర: ససబబబయమక నడనన

95-153/768

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-840
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-840
వయససస:41
లస: పప
3140 SQX2422996
పపరర: శవలల నలర మమకల

95-154/119

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-18-839
వయససస:25
లస: పప
95-155/70

3124 SQX2208734
పపరర: వనసకట సరయ నలక
ర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:46
లస: పప

95-153/699 3132 SQX1019364
3131 SQX2049864
పపరర: సప మ ససతతశ కలమమర మదనసరన
పపరర: ఫణణసదడ మదనసరన

3134 SQX0054270
పపరర: కకటటశశరరరవప మదథనసరన

95-154/117

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:44
లస: ససస స
95-154/121

95-154/115
3121 SQX1042688
పపరర: అరరణ కలమమరర సరయబబ యళన

తసడడ:డ నసరయఖ సరయబబ యళన
ఇసటట ననస:62-18-835
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసట యఖ సరయబబ యళన
ఇసటట ననస:62-18-835
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-18-836
వయససస:42
లస: ససస స
3128 SQX1464916
పపరర: శకనవరసరరవప కడడయమల

95-155/875

తసడడ:డ వషష
ష వరర న రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:62-18-833
వయససస:23
లస: పప

భరస : నసరయఖ సరయబబ యళన
ఇసటట ననస:62-18-835
వయససస:49
లస: ససస స
3125 SQX1390830
పపరర: అసజల ససరరగరనడడ

3120 SQX2244812
పపరర: గరపస దదడడ క

3145 SQX1582585
పపరర: ససభబషసణణ పపదన థశశటట

95-154/128

భరస : పరసధనమయఖ పపదన థశశటట
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:34
లస: ససస స
95-154/130

95-154/131
3148 SQX1338434
పపరర: చదజతనఖ సరయ పవన కలమమర
చడబబడ లల
తసడడ:డ అనసత పదకననభ సరశమ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:24
లస: పప
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3149 SQX1142710
పపరర: ససభబష చసతలపపడడ
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95-154/132

తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:29
లస: పప

3150 SQX1582569
పపరర: పరసధనమయఖ పపదన థశశటట

95-154/133

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ పపదన థశశటట
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:42
లస: పప

3152 SQX2421998
పపరర: ససబబయమక నలర మమకల

95-154/1269

భరస : పరమమశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:61
లస: ససస స
3155 SQX2156818
పపరర: రహహ నడరరహన

3153 AP151000531063
పపరర: పరమమశశరమక బబదథననడడ

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:31
లస: ససస స

3156 MLJ2636132
పపరర: ససతనరరమశరససస స వసగర

95-155/74

95-155/76

భరస : ససతనరరమయఖ కరనవరపప
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:38
లస: ససస స

95-154/135

95-155/79

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:33
లస: పప
3164 SQX2531291
పపరర: రరమ కకషష కనననబబ యన

3159 SQX0722983
పపరర: అసక ననగలకడక కనననబబ యన

95-155/77

3162 SQX0722892
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనననబబ యన

3165 SQX1338533
పపరర: జజతసత కనననబబ యన

3167 SQX1305490
పపరర: హరర హర
పడసరద
కనననబబ యన
తసడడ:డ రరమ రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:46
లస: పప

3168 SQX1810779
పపరర: ఆదథ లకడక కనమరర

95-155/84

భరస : శకనవరస పరసస
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:35
లస: ససస స

95-155/82

3163 SQX0722975
పపరర: ననగగశశర రరవప కనననబబ యన

3174 SQX2528578
పపరర: వనసకట లకడక బబదథననడడ

95-155/879

3169 SQX0459594
పపరర: మలలర శశరర కనననబబ యన

3177 MLJ1057975
పపరర: పదక బబదథనఢడ
తసడడ:డ కరటమరరజ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:37
లస: ససస స

95-155/83

3172 SQX2287803
పపరర: హరరక కనననబబ యన

95-155/880

భరస : అవననశ ససరరబబ యనన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:25
లస: ససస స

95-153/811

తసడడ:డ నరగశ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:22
లస: ససస స
95-154/140

95-155/81

95-154/137
3166 SQX1338509
పపరర: మహన సరయ కనననబబ యన
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95-137/790

95-155/78

భరస : పప తషరరజ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరటసరరజ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:51
లస: ససస స
3176 SQX1493170
పపరర: కకమల పరసస

3171 SQX2235703
పపరర: హరరక కనననబబ యన

3160 AP151000531068
పపరర: వజయలకడక కనననబబ యన

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటబదథడ బబబబ కనమరర
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రసగయఖ కనమరర
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:43
లస: పప

3173 SQX2529824
పపరర: పరశతమక బబదథననడడ

95-155/80

95-154/136

తసడడ:డ హరర హర పడసరద కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:25
లస: ససస స

3170 SQX1810753
పపరర: వనసకటబదథడ బబబబ కనమరర

95-155/75

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హరర హర పడసరద కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-844
వయససస:22
లస: పప
95-154/138

3157 SQX0070037
పపరర: నమమత కనననబబ యన

భరస : ననగగశశరరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:44
లస: పప
95-153/813

95-155/877

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:42
లస: ససస స

3161 SQX0459511
పపరర: వనసకటటష కనననబబ యన

3154 SQX2421907
పపరర: పరమమశశర రరవప నలర మమకల
తసడడ:డ శకరరమలల నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ లలటట వసగర
ఇసటట ననస:62-18-843
వయససస:74
లస: పప

3158 SQX1852854
పపరర: అసకమక కరనవరపప

95-154/134

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-842
వయససస:72
లస: పప
95-155/878

3151 SQX1004324
పపరర: సరసబయఖ చరడవరపప

3175 SQX0964130
పపరర: వనసకట మసజష బబదథననడడ

95-154/139

తసడడ:డ ననగరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:28
లస: ససస స
95-154/141

3178 AP151000528380
పపరర: శశషరరతనస కకసడదపప

95-154/142

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:48
లస: ససస స
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3179 AP151000528384
పపరర: పరరశత బబదథనడడ

95-154/143

భరస : కరటమరరజ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:60
లస: ససస స
3182 SQX1493154
పపరర: శకనవరస పరసస

95-154/146

95-154/1492

95-154/147

3186 SQX2392306
పపరర: రరఢ కకషష బబదథననడడ

3189 SQX1398800
పపరర: వనసగళమక సససగసశశటట

95-154/150

3192 SQX2527182
పపరర: తచడడ బరర

95-161/920

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగసటర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:27
లస: ససస స
3197 SQX0913764
పపరర: మబదసనల ససతన మహ లకడక
మబదసనల
భరస : శకనవరస రరవప మబదసనల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:37
లస: ససస స

95-154/154

3200 SQX0198895
పపరర: చదసచసలకడక తరరవధథ తరరవధథ

95-154/158

3195 SQX0913723
పపరర: గరడడగబలమ పరవన గరడడగబల

95-154/148

95-154/1271

95-153/769
3187 SQX2193803
పపరర: బబల శవ వనసకట ససజనఖ నడకల

3190 SQX1398743
పపరర: ననగరరజ సససగసశశటట

95-154/149

తసడడ:డ బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-847
వయససస:32
లస: పప
95-153/809

3193 SQX2527208
పపరర: రరఢ బరర

95-153/810

భరస : రమమశ బరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/152

3196 SQX0913590
పపరర: తరరవధథ చడసచస లకడక తరరవధథ

తసడడ:డ బదరర ననరరయణ పడసరద గరడడగబల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర తరరవధథ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:32
లస: ససస స

3198 SQX1043058
పపరర: కలమమరర గగసటబర

3199 SQX0549386
పపరర: రమమదడవ ఇమకడడ ఇమమకడడ

95-154/155

భరస : ససబబబ రరవప గగసటర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తరరవధథ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:59
లస: ససస స

3184 SQX2353134
పపరర: వనసకట లకడక బబదథననడడ

తసడడ:డ బబల శవ రరవప నడకల
ఇసటట ననస:62-18-847
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపల రరమయఖ బరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:52
లస: పప
95-154/151

95-154/145

భరస : నరగశ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-847
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-847
వయససస:37
లస: పప
3194 SQX1043082
పపరర: లకడక పడసనన గగసటబర

95-154/1270

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-847
వయససస:30
లస: ససస స
3191 SQX1398875
పపరర: శవయఖ సససగసశశటట

3183 SQX2402865
పపరర: మధసర వరణణ బబదథననదథ

3181 SQX0661801
పపరర: నరగష బబదథననడడ

తసడడ:డ కరటమ రరజ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరధన కకషష బబదథననదథ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:59
లస: పప
3188 SQX1398891
పపరర: భబగఖ లకడక సససగసశశటట

95-154/144

తసడడ:డ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పరసస
ఇసటట ననస:62-18-846
వయససస:48
లస: పప
3185 SQX2486785
పపరర: కరటసరరజ బబదథననడడ

3180 SQX0964122
పపరర: బబదథననడడ వనసకటటశశరరర

3201 AP151000528278
పపరర: వరలకడక గగడడగబల

95-154/153

95-154/157

భరస : మబరళకకషష ఇమమకడడ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:53
లస: ససస స
95-154/159

భరస : బదరరననరరయణపడసరద
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:59
లస: ససస స

3202 SQX0913731
పపరర: మబదసనల రతనమమక మబదసనల

95-154/160

భరస : వనసకట ససబబయఖ మబదసనల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:73
లస: ససస స

3203 AP151000528360
పపరర: సరసబడజఖమక గబడడబసడర 
గబడడబసడర
భరస : సరసబబడజఖస గబడడబసడర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:76
లస: ససస స

95-154/161

95-154/162 3205 SQX0556779
95-154/163
3204 AP151000528280
పపరర: హహహమమవత గగడడగబల గరడడగబల
పపరర: తనడడబబ యన పవన కలమమర
తనడడబబ యన
భరస : లకడకనరసససహమగరరస గరడడగబల
తసడడ:డ టట యస చకకవరరస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-848
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:85
లస: ససస స
వయససస:29
లస: పప

3206 SQX0503060
పపరర: ససపత కలమమర పలకలకరర
పలకలలరర
తసడడ:డ సరయ బబబబ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:30
లస: పప

95-154/164

95-154/165
3207 SQX0502914
పపరర: చరణ సరయ కలమమర పలకలకరర
పలకలలరర
తసడడ:డ సరయ బబబబ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:32
లస: పప

3208 SQX0144279
పపరర: రవ కలమమర తరరవధథ తరరవధథ

95-154/166

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధథ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:38
లస: పప
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95-154/167
3209 SQX0913756
పపరర: మబదసనల శకనవరస రరవప
మబదసనల
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మబదసనల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:43
లస: పప

95-154/168
3210 AP151000525257
పపరర: మదనమహనపడసరద గగడడగబల
గరడడగబల
తసడడ:డ లకడకనరసససహమగరరస గరడడగబల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:56
లస: పప

95-154/170
3212 AP151000525487
పపరర: వనణబగరపరలపడసరద గగడడగబల
గరడడగబల
తసడడ:డ లకడకనరసససహమ మగరరస గరడడగబల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:58
లస: పప

3213 SQX0556936
పపరర: ఇమకడడ మబరళకకషష ఇమకడడ

3215 AP151000525605
పపరర: గరవరరనరరవప తనడడబబ యన
తనదథబబ యన
తసడడ:డ వలరరజ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:70
లస: పప
3218 SQX2290674
పపరర: వనసకట రరవప దనరర

95-154/173

తసడడ:డ తచడడ దనరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:32
లస: పప
3221 SQX1808617
పపరర: రజయమ దడవళర

3219 SQX2299907
పపరర: వజయ లకడక దనరర

95-154/174

3217 AP151000528279
పపరర: వసససధర గగడడగబల గరడడగబల

భరస : వనసకట రరవప దడవళర
ఇసటట ననస:62-18-849
వయససస:27
లస: ససస స

3222 SQX1810068
పపరర: అసజమక దడవళర

95-155/881

3220 SQX2527190
పపరర: చనమమఈ బరర

95-172/650

భరస : తచడడ బరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:47
లస: ససస స
95-154/175

భరస : లలట గసగయఖ దడవళర
ఇసటట ననస:62-18-849
వయససస:48
లస: ససస స

3223 SQX1810027
పపరర: రరజజ శశఖర దడవళర

95-154/176

తసడడ:డ లలట గసగయఖ దడవళర
ఇసటట ననస:62-18-849
వయససస:22
లస: పప

95-154/177 3225 MLJ1054063
95-154/178 3226 SQX1085761
3224 MLJ1055367
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మమగబలకరర
పపరర: బబలససబబబరరవప మమగబలకరర
పపరర: పపడ
జ మక గబసపసన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-18-849
వయససస:42
లస: పప
3227 SQX0556597
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస కపపల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-18-849
వయససస:46
లస: పప
95-154/180

తసడడ:డ రమణయఖ కపపల
ఇసటట ననస:62-18-850
వయససస:31
లస: పప
3230 AP151000528288
పపరర: కకకషషవనణణ కలరరక కలరక

95-154/181

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడపఅల
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:28
లస: పప

95-154/1273

95-154/184

95-155/882

Deleted

95-154/182

95-154/183
3232 SQX0913772
పపరర: కకమమకరరడడడ లలమ రరణణ కకమమకరరడడ

తసడడ:డ శవ రగడడడ కకమమకరరడడ
ఇసటట ననస:62--18-853
వయససస:32
లస: ససస స

95-154/185 3235 AP151000528291
3234 AP151000528292
పపరర: పదనకవత కకమమకరరడడ కకమమకరరడడ
పపరర: కకషషకలమమరర కలరరక కలరక

భరస : శవరరరడడడ కకమమకరరడడ
ఇసటట ననస:62--18-853
వయససస:51
లస: ససస స
95-154/187

3229 SQX2445047
పపరర: చనరరలత పపరరగబ

భరస : వనసకట శశషగరరరరరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-18-850
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:62-18-852
వయససస:65
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:33
లస: ససస స
3236 SQX1234129
పపరర: కకషషచదజతనఖ తనడడపఅల

3231 AP151000525573
పపరర: ఆసజననయబలల కలరరక కలరక

95-154/179

భరస : వర రరఘవయఖ గబసపసన
ఇసటట ననస:62-18-850
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశషగరరరరరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-18-850
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల కలరక
ఇసటట ననస:62-18-852
వయససస:47
లస: ససస స
3233 SQX1377648
పపరర: ఉమ ఝమనస ఇమకడడశశటట

3228 SQX2439677
పపరర: చనరరలత పపరరగబ

3237 SQX1377689
పపరర: సతఖననరరయణ ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ మమధవ రరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:39
లస: పప

95-154/921

భరస : మదనమహమమమసరద గరడడగబల
ఇసటట ననస:62.18-848
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప దనరర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:29
లస: ససస స
95-152/822

తసడడ:డ బడహకయఖ గగసటర
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:56
లస: పప
95-154/172
3214 MLJ2636082
పపరర: బదరరననరరయణపడసరద గగడడగబల
గరడడగబల
తసడడ:డ లకడకనరసససహమగరరస గరడడగబల
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తరరవధథ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:73
లస: పప
95-154/1272

95-154/169

95-154/171

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:62-18-848
వయససస:64
లస: పప
3216 SQX0217455
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరవధథ తరరవధథ

3211 SQX1043116
పపరర: ససబబబ రరవప గగసటబర

95-154/186

భరస : సతఖననరరయణ కలరక
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:65
లస: ససస స
95-154/188

95-154/189
3238 AP151000525267
పపరర: శవరరరడడడ కకమమకరరడడ కకమమకరరడడ

తసడడ:డ బససవరరడడడ కకమమకరరడడ
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:60
లస: పప
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3239 AP151000525268
పపరర: సతఖననరరయణ కలరరక కలరక

95-154/190

తసడడ:డ వరరసరశమ కలరక
ఇసటట ననస:62-18-853
వయససస:73
లస: పప
3242 SQX0993246
పపరర: కటబరర నలమ దడవ కటబరర

95-154/192

95-154/195

భరస : శకనవరస రరవప నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:36
లస: ససస స
3248 SQX0601633
పపరర: ననణణ పసననసశశటట

95-154/198

95-154/201

భరస : ననగరరజ నరహరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:58
లస: ససస స
3254 SQX0941070
పపరర: కకషష కరరరసక కకలర పర
తసడడ:డ రవ కకరణ కకలర పర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:27
లస: పప
3257 SQX1597501
పపరర: రరజగశ కలమమర కటబరర

95-154/207

95-154/210

తసడడ:డ ననరరయణ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:70
లస: పప

95-154/196

3249 SQX1004266
పపరర: శవ ననగ కలమమరర కకలర పర
కకలర పర
భరస : రవ కకరణ కకలర పర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:47
లస: ససస స

95-154/199

3252 AP151000528335
పపరర: దసరర మక కటబరర

95-154/202

3258 MLJ2636157
పపరర: నరసససహరరవప నలర మమకల

95-154/1274

3247 SQX0993261
పపరర: ఉమమ దడవ కటబరర కటబరర

3250 SQX0198374
పపరర: కకసడమక ఆరరగల ఆరరగల

3253 SQX1119909
పపరర: సతఖ ససదధప కకలర పర

3267 SQX0656439
పపరర: రరదడ భవరన నలర మమకల
భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:62-18-855
వయససస:27
లస: ససస స

95-154/197

95-154/200

95-154/203

తసడడ:డ రవ కకరణ కకలర పర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:25
లస: పప
95-154/205

3256 SQX1085852
పపరర: సరయరరస కకశశర కటబరర

95-154/206

తసడడ:డ గగరరశసకర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:29
లస: పప
95-154/208

3259 SQX0599050
పపరర: ఆసజననయబలల పసననసశశటట

95-154/209

తసడడ:డ రరమయఖ పసనసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:49
లస: పప

95-154/901 3262 SQX2009892
3261 SQX1085837
పపరర: సతఖ ననగ సరయ నలమరమమకల
పపరర: శరసత లకడక కకలలర

3264 SQX2289635
పపరర: కకషష నలర మమకల

95-154/194

భరస : సరసబయఖ ఆరరగల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:56
లస: ససస స

95-154/1051

భరస : ననసచనరయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:22
లస: ససస స
95-154/1275

తసడడ:డ ససబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:38
లస: పప
95-155/883

3244 SQX0505784
పపరర: భబరర వ నరహరర నరహరర

భరస : గగరర శసకర కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-18.854
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:66
లస: ససస స
3266 SQX2288181
పపరర: ససబబరరవప నలర మమకల

3246 SQX1377903
పపరర: పధమ బతష
స ల

3255 SQX1398529
పపరర: రమమష కటబరర

95-154/191

భరస : ససరగష రరజ నరహరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కటబరర కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:52
లస: పప
3263 SQX2302669
పపరర: శశష రతనస నలర మమకల

95-154/193

తసడడ:డ శసకర కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగరరశసకర కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:32
లస: పప
3260 SQX0993741
పపరర: గగరర శసకర రరవప కటబరర

3243 SQX1121698
పపరర: ననగ లకడక పసడయమసక
నలమరమమకల
తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:80
లస: ససస స
95-154/204

3241 SQX1293711
పపరర: తడవనణణ బతష
స ల

తలర : పదమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆవపలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:44
లస: ససస స
3251 MLJ2641264
పపరర: వరలకడక నరహరర

95-153/770

భరస : వనసకట రసబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర కటబరర
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:28
లస: ససస స
3245 SQX1618679
పపరర: శవ ననగగశశరర నలమరమమకల

3240 SQX2291862
పపరర: పదక బతష
స ల

3265 SQX2329019
పపరర: సశరష లత పరపన

95-154/1276

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-854
వయససస:29
లస: ససస స
95-154/211

3268 SQX1618661
పపరర: శకనవరస రరవప నలమరమమకల

95-154/212

తసడడ:డ సససహదథడ రరజ నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-855
వయససస:44
లస: పప
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3269 SQX2541886
పపరర: పపరష కరరణ చససడడరర

95-136/950

3270 MLJ1050475
పపరర: భవరన గరపవరపప

95-154/213

3271 SQX1244862
పపరర: పడవణ బబలరసకకసడ

95-154/214

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరపస
డ రదస గరపవరపప
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:38
లస: ససస స

3272 MLJ1050483
పపరర: శవపడభబవత గరపవరపప

95-154/1277 3274 SQX2488104
95-154/1495
3273 SQX2454577
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప చససడడరర
పపరర: వనసకట సరసబబడజఖస చససడడరర

95-154/215

భరస : శవపడభబవత గరపవరపప
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:63
లస: ససస స
3275 SQX2433290
పపరర: లకడక ననపక

తసడడ:డ రరమమరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:54
లస: పప
95-154/1278

భరస : వజయ కలమమర ననపక
ఇసటట ననస:62-18-857
వయససస:43
లస: ససస స
3278 SQX1452143
పపరర: జజఖత నకకల

95-154/218

95-154/221

95-154/224

95-154/227

95-154/230

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:49
లస: పప

95-154/222

3285 AP151000528349
పపరర: వనసకటరమణమక యడవరరస

3288 SQX0605535
పపరర: ససజజత కలరరక కలరక

3291 SQX1722263
పపరర: కకటటశశరమక చనవల

95-154/233

95-155/86

3294 SQX1721901
పపరర: మమధవ రరవప చనవల

95-154/220

3283 SQX1618588
పపరర: సరసబశవ రరవప ఎనకపలర

95-154/223

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎనకపలర
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:52
లస: పప
95-154/225

3286 AP151000525306
పపరర: శకనవరసరరవప యడవరరస

95-154/226

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-18-860
వయససస:55
లస: పప
95-154/228

3289 AP151000525253
పపరర: వజయకకషష కలరరక కలరక

95-154/229

తసడడ:డ వనసకయఖ కలరక
ఇసటట ననస:62-18-861
వయససస:44
లస: పప
95-154/231

భరస : మమధవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:27
లస: పప
3296 SQX1791698
పపరర: మమధవ రరవప చనవల

3282 MLJ3736972
పపరర: శరతకలమమర మబరరకకపపడడ

3280 AP151000528343
పపరర: అసజనకలమమరర నకకల
భరస : హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వజయ కకషష కలరక
ఇసటట ననస:62-18-861
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:62-18-861
వయససస:65
లస: పప
3293 SQX1721976
పపరర: రరజశశఖర చనవల

95-154/219

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-18-860
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-860
వయససస:85
లస: పప
3290 AP151000525251
పపరర: వనసకయఖ కలరరక కలరరక

3279 SQX1556945
పపరర: ఫణణ కలమఖణణ మబరరకకపపడడ

95-154/217

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-18-858/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:66
లస: పప
3287 AP151000525305
పపరర: రరమమసజననయబలల యడవరరస

95-154/216 3277 SQX0914143
3276 SQX0661769
పపరర: మదనమహన మమలవఖ ననగరశశటట
పపరర: దథపరలపపడడ రమమదడవ

భరస : శరత కలమమర మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:61
లస: ససస స
3284 MLJ3736964
పపరర: ససబడమణఖస మబరరకకపపడడ

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:62-18-858
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నకకల
ఇసటట ననస:62-18-859
వయససస:33
లస: ససస స
3281 MLJ3741600
పపరర: ఝమనస రరణణ మబరరకకపపడడ

భరస : వనసకట శరత బబబబ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-18-856
వయససస:41
లస: ససస స

3292 SQX1721943
పపరర: రవతడజ చనవల

95-154/232

తసడడ:డ మమధవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:24
లస: పప
95-154/234

3295 SQX1791979
పపరర: శకనవరస చనవల

95-155/85

తసడడ:డ సరసబయఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-862
వయససస:22
లస: పప

95-154/235
3297 SQX0914226
పపరర: ఆలపరటట అలవనలల పదనక భబరత
ఆలపరటట
భరస : వనసకట వరరసజననయబలల ఆలమపరటట
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:43
లస: ససస స

3298 SQX0913574
పపరర: కకటబ లకడక ససజజతన కకట

95-154/236

భరస : ససబడహకణఖస కకట
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:54
లస: ససస స
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95-154/237

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస కకట
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:29
లస: పప
3302 SQX2024560
పపరర: సరసబశవరరవప బతస ననన

95-154/1052

తసడడ:డ ససబబరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:58
లస: పప
3305 SQX2024552
పపరర: వరలకడక బతస ననన

95-154/1055

95-162/213

95-154/241

95-155/89

భరస : ఈశశర రరవప మబడమమల
ఇసటట ననస:62-18-866
వయససస:31
లస: ససస స
3320 SQX0554717
పపరర: శశషమక కకమకసపటట

95-154/1279

3309 SQX1537242
పపరర: శశష కలమమరర చనవల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:40
లస: ససస స

3312 SQX0036517
పపరర: ననగలకడక ధనశశటట

3315 SQX0053975
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ధనశశటట

3318 SQX0891390
పపరర: కకనకరసబ వర లకడక

3321 SQX0554253
పపరర: రమమదడవ బగస

తసడడ:డ హరర వర పడసరద బగస
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:24
లస: పప

భరస : శశషష బబబబ బబస
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:42
లస: ససస స

95-155/87

3327 SQX0889311
పపరర: బగస శశషష బబబబ
తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబస
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:51
లస: పప

95-161/609

3310 SQX1721802
పపరర: ససశల కకసడ

95-154/240

3313 SQX0036491
పపరర: కలమమరర ధనశశటట

95-155/88

భరస : మబరళ దనశశటట
ఇసటట ననస:62-18-865
వయససస:51
లస: ససస స
95-155/90

3316 SQX1128553
పపరర: శకనవరస రరవప కకనకసచ

95-154/242

తసడడ:డ పపదన ససబబయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:62-18-866
వయససస:35
లస: పప
95-162/215

95-154/243
3319 SQX0738138
పపరర: శవమమధవ మగరరసశశటట మగరరసశశటట

భరస : నరగసదడ మగరరసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:34
లస: ససస స
95-154/245

3322 AP151000528613
పపరర: వనసకటసతఖరమమదడవ బగస

95-154/246

భరస : హరరవరపడసరద బబస
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:50
లస: ససస స
95-154/248

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మగరరసశశటట
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:36
లస: పప
95-162/216

3307 SQX1789908
పపరర: వజయ లకడక చనవల

భరస : అసజననయబలల కకసడ
ఇసటట ననస:62-18-864
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హరర వరపడసరద బగస
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:47
లస: ససస స

95-154/247 3324 SQX0736249
3323 SQX1721752
పపరర: ఉదయ వనసకట సరయ బగస
పపరర: నరగసదడ మగరరసశశటట మగరరసశశటట

3326 SQX0889345
పపరర: బగస ససజజత

95-163/117

భరస : శకనవరస రరవప కకనకరసబ
ఇసటట ననస:62-18-866
వయససస:33
లస: ససస స
95-154/244

95-154/1054

భరస : శకనవరసరరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ దనశశటట
ఇసటట ననస:62-18-865
వయససస:37
లస: పప
95-162/214

3304 SQX2024909
పపరర: ససరగశ బబబబ బతస ననన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజగష ధననశశటట
ఇసటట ననస:62-18-865
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-865
వయససస:34
లస: పప
3317 SQX0889287
పపరర: మబడమమల సరమమమ జఖస

95-154/1053

భరస : అసకమక రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-864
వయససస:40
లస: పప
3314 SQX0070888
పపరర: శకనవరస గబడడపపడడ

3306 SQX2212389
పపరర: శవరరమయఖ కకవపరర

95-154/239
3301 SQX0913582
పపరర: కకటబ వనసకట ససబడహకణఖస కకట

తసడడ:డ ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మదససడధన రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:52
లస: పప
3311 SQX0147587
పపరర: రరమమరరవప సససగరరపప

3303 SQX2024891
పపరర: నరకల బతస ననన

95-154/238

భరస : సరసబశవరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ బతస ననన
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:27
లస: ససస స
3308 SQX0618512
పపరర: శకనవరసరరవప బబదథననడడ

3300 SQX0914200
పపరర: ఆలపరటట వనసకట
వరరసజననయబలల ఆలపరటట
తసడడ:డ సరసబ మగరరస ఆలమపరటట
ఇసటట ననస:62-18-863
వయససస:48
లస: పప

3325 SQX2287837
పపరర: హరర వర పడసరద బబష

95-155/884

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబష
ఇసటట ననస:62-18-867
వయససస:53
లస: పప
95-162/217

3328 AP151000525226
పపరర: శశషషబబబబ బగస బబస

95-154/249

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబస
ఇసటట ననస:62-18-868
వయససస:51
లస: పప
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95-154/250

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరరరపరరస
ఇసటట ననస:62-18-869
వయససస:52
లస: ససస స
3332 SQX2338614
పపరర: శవ ననరరయణ వరర శశటట

95-154/251

భరస : శవనననరరయణ వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-18-869
వయససస:65
లస: ససస స
95-154/1280

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ వరర శశటట
ఇసటట ననస:62-18-869
వయససస:78
లస: పప
3335 SQX1597485
పపరర: సరశత కసదథకలపప

3338 SQX1397794
పపరర: జయవరర న కసదథకలపప

95-154/254

95-154/257

95-154/260

3336 SQX0964072
పపరర: ససవరచలమ దడవ కసదథకలపప

3339 SQX1397737
పపరర: పపరష కలమమర కసదథకలపప

3342 SQX1397752
పపరర: చసదడ రరవప కసదథకలపప

తసడడ:డ నరసససహహలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:48
లస: పప

3345 SQX2439974
పపరర: ఇసదథరరమమధవ కరమశశటట

3334 SQX0198184
పపరర: లమవణఖ కసదథకలపప

95-154/253

95-154/255

3337 SQX0964080
పపరర: అనసడయమక కసదథకలపప
కసదథకలపప
భరస : అపరప రరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:78
లస: ససస స

95-154/256

95-154/258

3340 SQX0913541
పపరర: కసదథకలపప మలర ఖమరరరన రరవప
కసదథకలపప
తసడడ:డ అపరప రరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:60
లస: పప

95-154/259

95-154/261

3343 SQX2225233
పపరర: చదసచస ససబబరరవప పరరచరర

తసడడ:డ వర గబరరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:79
లస: పప
95-159/828

95-154/252

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప కసడడకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనననఆసజననయబలల అడవ
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:64
లస: పప
3344 SQX2427128
పపరర: వనసకట రమమశ బబబబ కరమశశటట

95-154/1281

భరస : మలర కరరరరన రరవప కసడడకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:33
లస: పప
3341 AP151000525287
పపరర: చనన ఆసజననయబలల అడవ

3333 SQX2337442
పపరర: దసరర శరరష వరర శశటట

3331 AP151000525532
పపరర: శకనవరసరరవప వరరశశటట

తసడడ:డ శవనననరరయణ వరశశటట
ఇసటట ననస:62-18-869
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వరర శశటట
ఇసటట ననస:62-18-869
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపరష కలమమర కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:34
లస: ససస స

3347 SQX2531887
పపరర: రరమ తషలశ గబనసపపటట

3330 AP151000528249
పపరర: సరమమమ జఖస వరరశశటట వరరశశటట

95-154/1282

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:73
లస: పప
95-159/829

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:62-18-870
వయససస:42
లస: ససస స

3346 SQX2531184
పపరర: వర లకడక గబనసపపటట

95-137/794

భరస : వనసకట ససబబరరవప గనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:59
లస: ససస స
95-154/262

3349 SQX1293703
పపరర: ననగ వనసకట గబరర ససషక
తతనసగబసటర
భరస : రరమమరరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:27
లస: ససస స

95-154/263

భరస : వనసకట సతఖ కకషష రరవప గబనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:31
లస: ససస స

3348 SQX1128520
పపరర: వనసకట సతఖ సససదరఖ
గబణబపపటట
తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:27
లస: ససస స

3350 SQX0197871
పపరర: ననగలకడక గబనసపపటట

3351 AP151000528254
పపరర: పదకవత గబనసపపటట

95-154/265

3352 AP151000528324
పపరర: రరజఖలకడక గరళళ

95-154/266

95-153/815

95-154/264

భరస : వనసకట సతఖ రమమశ బబబబ గబనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ గబనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భవరనశసకర
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:53
లస: ససస స

3353 AP151000528256
పపరర: వరలకకమక గనసపపటట

95-154/267

3354 SQX0999888
పపరర: కకషరష రరవప గబనసపపటట వనసకట
సతఖ
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:43
లస: పప

95-154/268

95-154/269
3355 SQX1294081
పపరర: వనసకట సతఖ రమమష బబబబ
గబణబపపటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గబణబపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:50
లస: పప

95-154/270

3357 AP151000525234
పపరర: వనసకటససబబబరరవప గబనసపపటట

95-154/271

3358 SQX1361559
పపరర: లకకణ కకలగరన

భరస : వనసకటససబబబరరవప గనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:75
లస: ససస స
3356 AP151000525231
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణరరవప
గబనసపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప గబనసపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ గబనసపపటట
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:80
లస: పప

95-162/218

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-18-871
వయససస:25
లస: పప
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3359 SQX1586819
పపరర: చసదడ మమఘమమల బబ లశశటట

95-154/272

భరస : వ జగదధశ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:62-18-872
వయససస:32
లస: ససస స
3362 SQX1883701
పపరర: చసదడలలఖ లకడక ఇమకడడశశటట

95-154/275

3360 AP151000528255
పపరర: వనసకటమహలకడక ఉసగబటటరర
ఉసగబటటరర
భరస : వనసకటససబడమణఖస ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:62-18-872
వయససస:56
లస: ససస స

95-154/273

3363 SQX1585449
పపరర: ససశల తరరమలశశటట

95-154/276

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:62-18-874
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససనల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-18-874
వయససస:34
లస: ససస స

3365 SQX1597337
పపరర: శవ మమరరత శరక పతస

3366 SQX1852474
పపరర: సతఖ ససధ రరణణ ధడళపపడడ

95-154/278

తసడడ:డ రతన సససగ పతస
ఇసటట ననస:62-18-874
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-875
వయససస:25
లస: పప
3371 SQX2338549
పపరర: సరసబశవ రరవప ససరర

95-154/1283

తసడడ:డ తనతయఖ ససరర
ఇసటట ననస:62-18-876
వయససస:69
లస: పప
3374 AP151000528244
పపరర: వజయలకడక కలరరక
భరస : రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:62-18-879
వయససస:68
లస: ససస స
3377 AP151000525220
పపరర: రవసదడబబబబ కలరరక
తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:62-18-879
వయససస:70
లస: పప
3380 SQX1397653
పపరర: చదజతనఖ పరనసగసటట

95-154/290

భరస : వనసకట గణపత తదలరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-881
వయససస:41
లస: ససస స
3386 MLJ2642080
పపరర: ససపపరష కలపపప
భరస : రవకలమమర కకపపప
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:40
లస: ససస స

95-154/282

3372 SQX2336865
పపరర: కకషష కలమమరర ససరర

3373 SQX2336998
పపరర: ససత మహలకడక ససరర

3378 SQX1397679
పపరర: పరవన పరనసగసటట

3381 SQX0088484
పపరర: పపలమరరరవప పరనసగసటట

3384 SQX1780840
పపరర: శవ తదలరమమకల

95-154/1284

3387 SQX1009901
పపరర: ననగ వర పడసరద రకకరరసస
రకరకరరసస
తసడడ:డ సరయ రకరకరరసస
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:34
లస: పప

95-154/283

95-154/1285

భరస : బబలమజ కలమమర ససరర
ఇసటట ననస:62-18-876
వయససస:27
లస: ససస స
95-154/285

3376 AP151000525221
పపరర: వనసకటశవననగగశశరరరవప కలరరక

95-154/286

తసడడ:డ రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:62-18-879
వయససస:46
లస: పప
95-154/288

3379 SQX0028886
పపరర: ససజజత పరనసగసటట

95-154/289

భరస : పపలమరరరవప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-18-880
వయససస:50
లస: ససస స
95-154/291

3382 SQX1309294
పపరర: కరవఖ తదలరమమకల

95-154/292

తసడడ:డ వనసకట గణపత తదలరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-881
వయససస:24
లస: ససస స
95-154/294

తసడడ:డ వనసకట గణపత తదలరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-881
వయససస:22
లస: పప
95-154/296

95-154/280

3370 SQX0964056
పపరర: బబలమజ కలమమర ససరర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:62-18-876
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-18-880
వయససస:53
లస: పప
95-154/293

3367 SQX1852490
పపరర: తషలసస రతనస ధడళపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-875
వయససస:54
లస: పప

3375 MLJ1050301
పపరర: ససతనరరమకకషష కలరరక

95-154/277

భరస : వనసకటటశశరర రరవప లలట ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-875
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-18-880
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-18-880
వయససస:29
లస: పప
3383 SQX0913525
పపరర: సరళ తదలరమమకల

95-154/279

తసడడ:డ రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:62-18-879
వయససస:41
లస: పప
95-154/287

3364 SQX1883693
పపరర: పకథథశ రరజ ఇమకడడశశటట

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:62-18-874
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:62-18-876
వయససస:56
లస: ససస స
95-154/284

95-154/274

తసడడ:డ రరజజ గగపరల రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:62-18-872
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:62-18-875
వయససస:51
లస: ససస స

95-154/281 3369 SQX1852425
3368 SQX1398958
పపరర: వజయ సరయ కకషష ధడళపపడడ
పపరర: కకటటశశర రరవప ధడళపపడడ

3361 MLJ1052554
పపరర: వనసకట జగదధశ బబ లశశటట

3385 SQX0559237
పపరర: వనసకట గణపత తదలరమమకల

95-154/295

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తదలరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-881
వయససస:51
లస: పప
95-154/297

3388 MLJ2636462
పపరర: రవకలమమర కలపపప

95-154/298

తసడడ:డ గబరరసరశమ కలపపప
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:45
లస: పప
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3389 SQX1319442
పపరర: సరయ బబబబ రకకరరసస

95-154/299

తసడడ:డ ననగయఖ రకకరరసస
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:51
లస: పప
3392 SQX2244531
పపరర: కకపర కలమమర కకసతసగర

95-154/1288

95-154/300

95-154/303

భరస : ససతనరరమశరససస స వసగర
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:68
లస: ససస స
3401 AP151000525367
పపరర: కకసడయఖ మమరస

95-154/306

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:70
లస: పప
3404 SQX1852144
పపరర: సరయలకడక కనఖ

95-154/307

95-154/310

95-154/313

95-154/316

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బడడస
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:18
లస: పప

95-154/1290

3397 SQX0738211
పపరర: శరరష వసగర వసగర

95-154/302

భరస : కరరణనకర వసగర
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:35
లస: ససస స

95-154/304
3399 SQX1043207
పపరర: వనసకట కకషష జగదధష కలమమర
వపటటకకరర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:43
లస: పప

3400 SQX0736421
పపరర: కరరణనకర వసగర వసగర
తసడడ:డ ససతనరరమశరససస స వసగర
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:44
లస: పప

3402 NDX2675106
పపరర: అసజమక బబడడశ

3403 SQX2100881
పపరర: భబరత నడడకకనడ

94-178/703

3405 SQX0913897
పపరర: మబనసగరటట రరమ తషలసస

3408 SQX1019414
పపరర: రరతషదడవ వకకలగడడ

3411 SQX1852128
పపరర: హరర కనఖ

3414 SQX1145391
పపరర: రమమష కకతస

3417 SQX2277598
పపరర: రమమశ బబబబ వకకలగడడ
తసడడ:డ శరసబయఖ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:64
లస: పప

95-154/305

95-2/1346

తలర : ననగమణణ నడడకకనడ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:20
లస: ససస స
95-154/308

3406 SQX1497123
పపరర: శక దడవ కకతనస

95-154/309

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:39
లస: ససస స
95-154/311

3409 SQX0913913
పపరర: మబనసగరటట ఆదథలకడక

95-154/312

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:65
లస: ససస స
95-154/314

3412 SQX0913863
పపరర: మబనసగరటట రమమష

95-154/315

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:39
లస: పప
95-154/317

తసడడ:డ సపజదయఖ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:48
లస: పప
95-154/1057

3394 SQX2244440
పపరర: అజయ బబబబ కకపపప

భరస : వషష
ష వరరన
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కనఖ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:41
లస: పప
3416 SQX2105575
పపరర: వననద బడడస

95-154/301

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కకతనస
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:23
లస: పప
3413 SQX1019422
పపరర: వజయ కలమమర వకకలగడడ

3396 SQX0549444
పపరర: రమఖససధ పప సదడరర

95-154/1287

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప భబవనగరరర
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:48
లస: ససస స
3410 SQX1574566
పపరర: చసదడ తడజ కకతనస

95-154/1289

భరస : వనసకటటశశరరర బబడడశ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరర కనఖ
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:25
లస: ససస స
3407 SQX1403146
పపరర: రరజఖ లకడక భబవనగరరర

3393 SQX2337764
పపరర: అజయ బబబబ కకపపప

3391 SQX2277655
పపరర: కకప కలమమర కకసతగర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసతగర
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర కకపపప
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకషష జగదధష కలమమర
ఇసటట ననస:62-18-883
వయససస:31
లస: ససస స
3398 MLJ2641280
పపరర: భబనసమత వసగర

95-154/1286

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసతసగర
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-18-882
వయససస:23
లస: ససస స
3395 SQX1043181
పపరర: లకడక దధపసస ఊటటకకరర

3390 SQX2337624
పపరర: ననగ మణణ కకసతసగర

3415 SQX2092690
పపరర: ననగమణణ నడడకకనడ

95-154/1056

తసడడ:డ కకటయఖ కకరసపలర
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:38
లస: ససస స
95-154/1291

3418 SQX2401867
పపరర: చనసదథన షపక

95-154/1292

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:62-18-884
వయససస:20
లస: ససస స

Page 118 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

3419 MLJ3733664
పపరర: పపరరషమ జయరరస గగడవలర

95-154/318

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:32
లస: ససస స
3422 SQX1293752
పపరర: పవన సరయ భసధసరరవపరర

3420 MLJ3740875
పపరర: ససజజత బసధస రరవపరర

95-154/319

భరస : అసబక పడసరద బసధస రరవపరర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:45
లస: ససస స
95-154/321

3423 SQX1074855
పపరర: మననహర బసధమమమ వపరర
తసడడ:డ అసబక పడసరద బసధసరరవపరర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:25
లస: పప

3425 MLJ3731718
పపరర: ననగరరజ నలర మమకల

3426 AP151000525199
పపరర: శసకర రరవప నలమరమమకల

తసడడ:డ శసకర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరరజ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:36
లస: ససస స
3431 SQX1852326
పపరర: ననగరరజ నలర మమకల

95-154/328

95-154/1058

భరస : వనసకటటశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:62-18-888
వయససస:30
లస: ససస స
3437 SQX2362937
పపరర: గరపస దడళళ

95-166/1214

95-154/333

తసడడ:డ లకకయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:53
లస: పప

3432 SQX1851864
పపరర: హరరక లకడక కలరరక

95-154/326

95-154/336

95-154/329

3433 AP151000528223
పపరర: వనసకటరతనస చమట చమమట
భరస : పరనకరలల చమమట
ఇసటట ననస:62-18-888
వయససస:47
లస: ససస స

3435 SQX2402444
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చమట

3436 SQX2356327
పపరర: పదకజ దడళళ

3441 AP151000528211
పపరర: శసకరర చదదలవరడ

3444 SQX2240018
పపరర: పదనకవత ఆకలల

3447 MLJ2641595
పపరర: మలలర శశరర ఆలమ
భరస : శకనవరసరరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:38
లస: ససస స

95-154/327

తసడడ:డ శసకరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:29
లస: పప

95-154/1293

95-154/330

95-164/945

భరస : గరపస దడళళ
ఇసటట ననస:62-18-888
వయససస:27
లస: ససస స
95-154/331

3439 SQX0656330
పపరర: చననమమకయ నలర మమకల

95-154/332

భరస : కకషషరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-889
వయససస:49
లస: ససస స
95-154/334

3442 MLJ3733680
పపరర: రతనమమల అడప

95-154/335

భరస : వనసకట రమణ ఆడప
ఇసటట ననస:62-18-890
వయససస:60
లస: ససస స
95-154/1294

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-18-890
వయససస:38
లస: ససస స
95-153/320

3430 SQX0661710
పపరర: శవనననరరయణ నలర మమకల

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-18-887
వయససస:22
లస: ససస స

3438 SQX0197806
పపరర: జజఖత కలరరక

95-154/324

భరస : శవనననరరయణ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-18-889
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ అడప
ఇసటట ననస:62-18-890
వయససస:36
లస: పప
3446 AP151000525571
పపరర: శవననగగశశరరరవప ఆలమ

3427 SQX1042944
పపరర: ఝమనస లకడక నలర మమకల

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-18-889
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-889
వయససస:52
లస: ససస స
3443 MLJ3731783
పపరర: అజయ బబబబ ఆడప

95-153/318

తసడడ:డ నగగశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:62-18-888
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప దడళళ
ఇసటట ననస:62-18-888
వయససస:29
లస: పప
3440 MLJ2641249
పపరర: ధనలకడక చడగబ

95-154/323
3424 SQX0671800
పపరర: అసబకర పడసరద బననహస రరవపరర
బసధసరరవపరర
తసడడ:డ శశభననదథడ బసధసరరవపరర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:51
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:36
లస: పప
3434 SQX2072569
పపరర: ఇసదస మమధసరర

95-154/322

తసడడ:డ శకరరమబలల నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-886
వయససస:63
లస: పప

95-154/325 3429 SQX1011485
3428 MLJ3733177
పపరర: అరరణశక నలర మమకల నలర మమకల
పపరర: కకటటశశరమక తతట తతట

95-154/320

భరస : వశశశశశర రరవప గబడవలర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబకర పడసరద భసధసరరవపరర
ఇసటట ననస:62-18-885
వయససస:24
లస: పప
95-153/317

3421 MLJ3733656
పపరర: మలర శశరర గగడవలర

3445 MLJ3731726
పపరర: ససబడమణఖస ఆలమ

95-153/319

తసడడ:డ లకకయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:25
లస: పప
95-154/337

3448 MLJ2641702
పపరర: రరజజరరణణ ఆలమ ఆలమ

95-154/338

భరస : ససబడహకణఖస ఆలమ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:43
లస: ససస స
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3449 AP151000528610
పపరర: వనసకటలకడక ఆలమ ఆలమ

95-154/339

భరస : శవననగగశశరరరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:47
లస: ససస స
3452 MLJ3731791
పపరర: శకనవరసరరవప అలమ

95-154/342

95-153/322

95-153/325

95-154/345

95-154/1506

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మకననడడ
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:21
లస: పప
3467 SQX0935692
పపరర: లకడక కలమమరర పప టటట పప టటట

95-154/350

3459 MLJ1052018
పపరర: వజయలకడక బబ మకననడడ

95-154/343

95-154/353

95-154/346

3465 MLJ3733631
పపరర: కకషష కలమమరర తతనసగబసటర

95-154/348

3471 MLJ3731809
పపరర: గరవసదరరవప తతనసగబసటర

95-154/356

3476 SQX1570762
పపరర: రరమ దడవ పపవరశడ

95-154/358

3474 SQX0738112
పపరర: రజత కలమమరర పపవరశడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపవశడన
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:31
లస: పప

95-153/324

3460 MLJ1052026
పపరర: పదక బబ మకననడడ బబ మకననడడ

95-154/344

3463 MLJ3732500
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మకననడడ

95-154/347

3466 AP151000528242
పపరర: అలవనలల ససలవనరర

95-154/349

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:47
లస: ససస స
95-154/351

95-154/352
3469 SQX1153923
పపరర: ఎల చసదడశశఖర రరవప ససలవనరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససలవనరర
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:29
లస: పప
95-154/354

3472 MLJ2636264
పపరర: కనకసససహచలస కరలర మ

95-154/355

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:63
లస: పప
95-153/326

భరస : బబలమబరళ పపవశడన
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:30
లస: ససస స
3477 SQX0790444
పపరర: కకరణ కలమమర పపవరశడ

3457 AP151000525207
పపరర: ససరగష మసచనల

తసడడ:డ అపరపరరవప బబ మకననడడ
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:55
లస: పప

3473 SQX1004316
పపరర: వనసకట శవ ననగ జజఖతరమమమ
తతనసగబసటర
తసడడ:డ గరవసదరరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-18-894I
వయససస:27
లస: ససస స

95-153/321

భరస : శకనవరసరరవప బబ మకననడడ
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:49
లస: ససస స

3462 MLJ2636025
పపరర: వరవనసకటసతఖననరరయణ
రరవరరల
తసడడ:డ పపలమరరరవప రరయరరల
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:39
లస: పప

3468 MLJ2641934
పపరర: వససత కరలర మ

3454 MLJ1056076
పపరర: వనణబగరపరల మసచనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892
వయససస:45
లస: పప

భరస : కనకసససహచలస
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననజననశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:53
లస: ససస స

95-153/323

భరస : గరవసద రరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:62-18-894
వయససస:55
లస: ససస స
3470 SQX0935668
పపరర: చసదడ శశఖర పప టటట పప టటట

3456 AP151000525448
పపరర: సతషషకమమర మసచనల

95-154/341

తలర : వనసకటటశశరరర మసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892
వయససస:41
లస: పప

భరస : సససదరరరవప బబ మకననడడ
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మకననడడ
ఇసటట ననస:62-18-893
వయససస:25
లస: పప
3464 SQX2526739
పపరర: వనసకటటష బబ మకననడడ

95-146/843

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892/1
వయససస:48
లస: పప
3461 SQX1357574
పపరర: చదజతనఖ బబ మకననడడ

3453 SQX2513752
పపరర: బబజమక మమసచనల

3451 SQX1536988
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : మమబక సరహహబ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర మమసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసచనల
ఇసటట ననస:62-18-892
వయససస:43
లస: పప
3458 AP151000525538
పపరర: శరఖమబససదర మసచనల

95-154/340

భరస : బబపయఖ షపక
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-18-891
వయససస:47
లస: పప
3455 MLJ3731742
పపరర: కకషప రరకమమర మసచనల

3450 SQX1536962
పపరర: మరరబ షపక

3475 SQX0738153
పపరర: ససషరక పపవరశడ పపవశడన

95-154/357

భరస : కకరణ పపవశడన
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:28
లస: ససస స
95-154/359

3478 SQX0790410
పపరర: బబలమ మబరళ పపవరశడ

95-154/360

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపవశడన
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:35
లస: పప
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3479 SQX0790428
పపరర: సరసబశవ రరవప పపవరశడ

95-154/361

తసడడ:డ బబపనయఖ పపవశడన
ఇసటట ననస:62-18-895
వయససస:63
లస: పప

95-153/771

భరస : పడసరద రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:38
లస: ససస స

3482 MLJ3733623
పపరర: శకదడవ మరదనపప

95-154/363

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:36
లస: ససస స
95-154/366

3483 MLJ1055482
పపరర: పపరషలలతకలమమరర ఆలమగరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:47
లస: పప

3486 MLJ1055490
పపరర: మమరరతరరవప ఆలలమగరర

95-154/364

95-152/191

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:23
లస: ససస స

3489 SQX1966316
పపరర: శకత కకసడడమబటర

95-154/367

95-152/192

తసడడ:డ గబసటటపలర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:20
లస: పప
95-154/369

భరస : గసగరరజ గగడడడ టట
ఇసటట ననస:62-18-900
వయససస:70
లస: ససస స
3497 MLJ3733151
పపరర: సతఖవత నలర మమకల

95-154/371

95-153/329

95-154/375

భరస : చతడ జయరరమ
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:39
లస: ససస స
3506 SQX1085670
పపరర: శకనవరస దడశబబ యన
తసడడ:డ జగననకహనరరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:44
లస: పప

95-153/327

3498 SQX1202811
పపరర: కరకసత రరజ డడవడ

95-154/372

3501 SQX1135814
పపరర: ననగ దధపసక నలర మమకల
నలర మమకల
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:25
లస: ససస స

95-154/373

3504 MLJ3733169
పపరర: లకడకపరరశత నలర మమకల

95-154/376

3507 SQX0982181
పపరర: జయరరమ అపపరర
తసడడ:డ ననయకర అపపరర
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:48
లస: పప

3487 SQX2371953
పపరర: పడసరద రరవప నలర మమకల

95-155/885

3490 SQX1405761
పపరర: లకడక నరసససహ రరవప
నలర మమకల
తసడడ:డ కకషరషరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:26
లస: ససస స
3493 SQX2447084
పపరర: సరయ కలమమర కరటస

95-154/368

95-154/1296

తసడడ:డ ఏసస కరటస
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:18
లస: పప
3496 SQX1852078
పపరర: శరరద బబవర

95-154/370

3499 AP151000525196
పపరర: శసకరర నలర మమకల

95-153/328

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:53
లస: పప
3502 SQX1085688
పపరర: రరమ దడవ దడశబబ యన

95-154/374

భరస : శకనవరస దడశబబ యన
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:45
లస: ససస స
95-154/378

95-154/365

భరస : రరజననరరయణ బబవర
ఇసటట ననస:62-18-901
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడస డడవడ
ఇసటట ననస:62-18-901
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:70
లస: పప
3503 SQX0982256
పపరర: చతడ జయరరమ జయరరమ

3495 SQX0144873
పపరర: శరఖమ సససదర నలర మమకల
తసడడ:డ సరసబయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-901
వయససస:45
లస: పప

భరస : శరఖససససదర నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-901
వయససస:38
లస: ససస స
3500 AP151000525491
పపరర: సరసబయఖ నలర మమకల

95-154/1295

Deleted

తసడడ:డ రరసబబబబ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:20
లస: పప
3494 AP151000528214
పపరర: రతనకలమమరర గగడడడటట గగడడడ టట

3492 SQX2371805
పపరర: కరరరసక గబసటటపలర

3484 MLJ1054998
పపరర: పపరష లలతకలమమరర శకకరకలళస

తసడడ:డ శవయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకసడడమబటర
ఇసటట ననస:62-18-899
వయససస:22
లస: ససస స
95-154/1059

95-154/362

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:52
లస: పప

3488 SQX1966308
పపరర: శరకవసత కకసడడమబటర

3481 SQX1825025
పపరర: దథవఖ నలమరమమకల

తసడడ:డ పడసరద రరవప నలమరమమకల
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమరరతరరవప
ఇసటట ననస:62-18-896
వయససస:47
లస: ససస స

3485 SQX0935643
పపరర: వనసకట రరమ రరవప బబ యన

3491 SQX2110757
పపరర: కరరరసక గబసటటపలర

3480 SQX2372407
పపరర: అనత నలర మమకల

3505 SQX1042894
పపరర: శవ కలమమర నలర మమకల

95-154/377

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:26
లస: పప
95-154/379

3508 SQX1202829
పపరర: శవ శసకర రరవప నలర మమకల

95-154/380

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:50
లస: పప
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3509 AP151000525233
పపరర: కరమయఖ బబ లశశటట

95-154/381

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:51
లస: పప
3512 MLJ1057579
పపరర: రరమబ తలమరర తలమరర

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-18-902
వయససస:61
లస: పప
95-154/384

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:49
లస: పప
3515 SQX2265429
పపరర: కరరమబలర షపక

95-154/1298

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:32
లస: పప
3518 SQX1852300
పపరర: సపజదన షపక

95-154/387

95-154/1300

95-154/389

95-154/1061

95-154/1303

భరస : రరమ రరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-18-911
వయససస:57
లస: ససస స

95-154/1060

3525 SQX1366583
పపరర: సరసబశవ రరవప తదలరగడర

3528 SQX2402493
పపరర: మసరసన వల షపక

3531 SQX2342806
పపరర: పపషప లత మపసదడవ

95-159/676

3534 AP151000528407
పపరర: గసగరభవరన మమడడపలర

95-155/92

3537 SQX2402089
పపరర: అనత తనటట
భరస : శసకర రరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-18-911
వయససస:31
లస: ససస స

95-154/386

3520 SQX2404366
పపరర: రరషక షపక

95-154/1299

3523 SQX1364223
పపరర: నహరరక తదలరగడర

95-154/388

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తదలరగడర
ఇసటట ననస:62-18-906
వయససస:24
లస: ససస స
95-154/390

3526 SQX0217018
పపరర: వనసకటబడవప గబమక

95-154/391

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-18-908
వయససస:46
లస: పప
95-154/1301

3529 SQX2402436
పపరర: దరరయమ బఇవనజ షపక

95-154/1302

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:62-18-908
వయససస:48
లస: ససస స
95-154/1304

3532 SQX1145326
పపరర: శకనవరస రరవప మమడడపలర
మమడడపలర
తసడడ:డ శక రరమబలల మమడడపలర
ఇసటట ననస:62-18-909
వయససస:45
లస: పప

95-159/645

95-154/392

3535 AP151000525357
పపరర: శకరరమబలల మమడడపలర

95-154/898

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-18-910
వయససస:44
లస: ససస స
95-154/1305

3517 SQX1852102
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ రహహస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప మపసదడవ
ఇసటట ననస:62-18-909
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడపలర
ఇసటట ననస:62-18-909
వయససస:19
లస: పప
3536 SQX2400612
పపరర: ససశల తనటట

3522 SQX1795582
పపరర: షసషరద షపక

95-154/1297

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:62-18-908
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మపసదడవ
ఇసటట ననస:62-18-909
వయససస:42
లస: పప
3533 SQX2013845
పపరర: అనల మమడడపలర

95-155/91

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తదలరగడర
ఇసటట ననస:62-18-906
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:62-18-908
వయససస:30
లస: ససస స
3530 SQX2277432
పపరర: తరరమల రరవప మపసదడవ

3519 SQX2025278
పపరర: నజర షపక

3514 SQX2266120
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ ఆదనస షఫస షపక
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:58
లస: పప

భరస : రహహస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తదలరగడర
ఇసటట ననస:62-18-906
వయససస:52
లస: ససస స
3527 SQX2035947
పపరర: ననగబర బ షపక

3516 SQX1853001
పపరర: శక లకడక పడసనన తలమరర

95-154/385

తసడడ:డ రహహస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:18
లస: పప
3524 SQX1405720
పపరర: వనసకట వజయ లకడక తదలరగడర

3513 SQX0503318
పపరర: ససతన రరమ వర పడసరదరరవప
గబడడవరడ
తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:69
లస: పప

95-154/383

భరస : రరమబ తలమరర
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ తలమరర
ఇసటట ననస:62-18-903
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:62-18-905
వయససస:55
లస: పప
3521 SQX2404614
పపరర: నజర షపక

95-154/382 3511 MLJ1058528
3510 AP151000525488
పపరర: వనసకటససబడమణఖస టసగబటటరర
పపరర: రతనకలమమరర తలమరర తలమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-18.-910
వయససస:85
లస: పప
95-154/1306

3538 SQX2208494
పపరర: అనల మమణణకరఖల

95-154/1307

భరస : కకషప ర బబబబ మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-911
వయససస:20
లస: ససస స
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95-154/393

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-18-912
వయససస:50
లస: ససస స
95-154/396

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/399

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:58
లస: ససస స
95-154/402

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:25
లస: పప

3546 SQX0549568
పపరర: పరరశత మమణణకరఖల

3549 MLJ1059294
పపరర: షనసకక కలమమర మమణణకరఖల

95-154/405

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:72
లస: పప

3552 SQX1042753
పపరర: హహసపసన షపక

95-154/400

95-154/407

భరస : చసదడశశఖరరకవప
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:47
లస: ససస స

3555 AP151000528415
పపరర: రరధథక మమనకరఖల

95-154/403

95-154/410

3558 AP151000525361
పపరర: శకనవరసరరవప మమణణకరఖల

95-154/922

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:25
లస: ససస స

3561 SQX2337566
పపరర: లకడక లమవణఖ మమణణకరఖల

95-154/408

తసడడ:డ అనసత రసగరరరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:62-18-915
వయససస:23
లస: పప

3564 SQX2002178
పపరర: శవ సరయ తటటట కకలమ

95-154/411

3567 SQX2519882
పపరర: ననగమలలర శశరర తటటట కకల
భరస : పడసరద రరవప తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:62-18-917
వయససస:41
లస: ససస స

3550 SQX1042795
పపరర: సపజదన షపక

95-154/404

3553 SQX1852037
పపరర: లకడక చదజతనఖ మమణణకరఖల

95-154/406

3556 AP151000528416
పపరర: ససతనమహలకడక మమనకరఖలల

95-154/409

3559 SQX1721547
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మమణణకరఖల

95-154/609

తసడడ:డ బసవ పపనననరరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:52
లస: పప
95-154/1309

3562 SQX1780857
పపరర: రరజవరరడన తనళరపలర

95-154/412

తసడడ:డ అనసత రసగరరరవప తనళరపలర
ఇసటట ననస:62-18-915
వయససస:21
లస: ససస స
95-154/1062

తసడడ:డ పడసరద రరవప తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:62-18-917
వయససస:20
లస: పప
95-154/1310

95-154/401

భరస : బసవపపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:21
లస: ససస స
95-155/93

3547 SQX1042811
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:56
లస: పప

95-154/1308

95-154/398

తసడడ:డ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:50
లస: ససస స

3557 SQX1361062
పపరర: భబరర వ నరసససహ యమదవ
మమణణకరఖల
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:62-18-914
వయససస:24
లస: పప

3544 MLJ1058122
పపరర: ససధనఖరరణణ మమణణకరఖల

భరస : షపక
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ తసగరళ సరహహబ
ఇసటట ననస:62.18-913
వయససస:63
లస: పప

3554 MLJ2642536
పపరర: మణణజ మణణకరఖల

95-154/395

తసడడ:డ డదకరక వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:39
లస: పప

3551 SQX0610329
పపరర: మమణణకరఖల భబసకర రరవప

తసడడ:డ తరరపత తతట
ఇసటట ననస:62-18-917
వయససస:38
లస: పప

95-154/397

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:63
లస: ససస స

3548 SQX1042704
పపరర: తరరమబలలష షపక

3566 SQX2401875
పపరర: బడహకయఖ తతట

3543 SQX0549337
పపరర: వనసకట రరజఖలకడక మమణణకరఖల

3541 MLJ2636231
పపరర: కకషప రరబబబ మమణణకరఖల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-18-912
వయససస:36
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:62-18-913
వయససస:29
లస: ససస స

3545 SQX1042761
పపరర: హహమసబ షపక

3563 SQX1832120
పపరర: మణణకసఠ సరయ తనళరపలర

95-154/394

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:62-18-912
వయససస:85
లస: ససస స

3542 SQX1042746
పపరర: ఖమససస బ షపక

3560 SQX2343929
పపరర: పవన మమణణకరఖల

3540 AP151000528399
పపరర: సరసబబడజఖస కకసడదపప

3565 SQX2029650
పపరర: శవరరస కకషష తటటట కకలమ

95-154/1063

తసడడ:డ పడసరద రరవప తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:62-18-917
వయససస:18
లస: పప
95-154/1501

3568 SQX2519890
పపరర: పడసరద రరవప తటటట కకలమ

95-154/1502

తసడడ:డ నగగశశరరరవప తటటట కకలమ
ఇసటట ననస:62-18-917
వయససస:43
లస: పప
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95-154/413

తసడడ:డ గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:62-18-918
వయససస:28
లస: ససస స
95-154/416

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-18-918
వయససస:54
లస: పప
95-154/418

భరస : రమమష 
ఇసటట ననస:62-18-934
వయససస:48
లస: ససస స
95-154/421

భరస : రరజగష నసదథ
ఇసటట ననస:62-18-946
వయససస:31
లస: ససస స

3576 AP151000528409
పపరర: మసగమక మమకల

3579 SQX1618596
పపరర: రమమదడవ పపవరశడ

95-154/424

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:62-18-1012
వయససస:45
లస: ససస స

3582 AP151000525406
పపరర: గరపరలరరవప తనడడబబ యన

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:62-18-1015
వయససస:40
లస: పప
95-154/430

95-154/422

95-154/425

95-161/924

3580 SQX0218214
పపరర: తడననథ కలరరక

3588 SQX2406387
పపరర: మలర శశరర గడడ స

3583 AP151000525405
పపరర: పసచచయఖ తనడడబబ యన

95-154/1265

95-161/922

3594 SQX1310275
పపరర: రరఘవయఖ తనటట

95-163/118

3596 SQX2308435
పపరర: వరసవ కకసత

3597 SQX1357491
పపరర: శక రరమ కకషష జరటట
తసడడ:డ ఆసజననయబలల జరటట
ఇసటట ననస:62-19-825
వయససస:30
లస: పప

95-154/426

95-154/429

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:62-18-1016
వయససస:30
లస: పప

3591 SQX2204428
పపరర: అరవసద రరజ యమదవ
ఆరరధసఖల
తసడడ:డ బసవపపననయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకకడషష రరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:31
లస: పప

95-154/420

95-154/423

95-154/428 3586 SQX0556514
3585 SQX0555441
పపరర: కకసడదపప సరయ కకషష ననగ కకరణ
పపరర: కకసడదపప మబరళకకషష శకధర

భరస : అరవసద రరజ యమదవ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:36
లస: ససస స
95-154/1311

3577 AP151000528411
పపరర: యలర మక మమకల

తసడడ:డ వనసకటబదథడ
ఇసటట ననస:62-18-1012
వయససస:85
లస: పప

Deleted

భరస : రసగ రరవప నకక
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:59
లస: ససస స

95-154/417

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-18-1010
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:62-18-1835
వయససస:20
లస: ససస స
95-161/921

3574 MLJ2641355
పపరర: వజయశక తనటటకకసడ

భరస : కకషటయఖ
ఇసటట ననస:62-18-934
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-18-1016
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరపస
ఇసటట ననస:62-18-1305
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతష కలమమర కకసత
ఇసటట ననస:62-19-168/1
వయససస:32
లస: ససస స

95-154/419

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-18-1012
వయససస:48
లస: పప
95-154/427

95-154/415

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-18-934
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:62-18-995
వయససస:53
లస: ససస స

3581 MLJ2641850
పపరర: లకడక తరరపతమకతదథబబ యన

3593 SQX2204063
పపరర: రరధథక ఆరరధసఖల

95-154/1496

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-18-934
వయససస:50
లస: ససస స

3578 SQX1142728
పపరర: ససధ రరణణ నసదథ

3590 SQX2203917
పపరర: పదనకవత నకక

3573 SQX2491413
పపరర: ఖరరమగన షపక

3571 SQX1004282
పపరర: గరపరల కకషష కకలర

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-18-918
వయససస:40
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:62-18-922
వయససస:44
లస: ససస స

3575 MLJ2642361
పపరర: రరకకకణణదడవ ననదదసడర

3587 SQX0964098
పపరర: వకలరరస మదన

95-154/414

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:62-18-918
వయససస:48
లస: ససస స

3572 SQX0217109
పపరర: వనసకకకకషష రరరవప తనటట

3584 SQX0427559
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప రరససస

3570 SQX0198630
పపరర: పదనక తనటట

3589 AP151000528283
పపరర: చనరరలత పపరరగబ పపరరగబ

95-154/431

భరస : శశషగరరరరరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-18-8489
వయససస:46
లస: ససస స
3592 SQX2203941
పపరర: లకడక నకక

95-161/923

తలర : పదనకవత నకక
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:37
లస: ససస స
3595 SQX1310309
పపరర: ననగరరజ తనటట

95-163/119

తసడడ:డ వనసకట కకకడషష రరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-19
వయససస:37
లస: పప
95-154/432

3598 SQX1244904
పపరర: గగతమ కలమమర దనదథ

95-154/433

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దనదథ
ఇసటట ననస:62-19-842
వయససస:24
లస: పప
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3599 SQX1618729
పపరర: వజయ లకడక బతచల

95-154/434

భరస : అసతయఖ బతచల
ఇసటట ననస:62-19-846
వయససస:37
లస: ససస స
3602 SQX0964197
పపరర: వజయ లకడక పపసరళసక

95-154/437

3603 SQX0459610
పపరర: శకనస తషమబలకరర

95-154/439

3606 MLJ1056720
పపరర: ఎస కగ రరవప మబకకడనల

95-154/438

3609 MLJ1054220
పపరర: కకటటశశరరరవప జలకరర

3604 SQX2455756
పపరర: మసరసన వల షపక

95-154/440

95-154/443

95-91/755
3610 SQX2514404
పపరర: వనసకట లకడక జజఖతరకయ పరదరరస

95-154/1315
3611 SQX2402097
పపరర: వనసకట లకడక జజఖఠరమమయళ
పరదరరస
తసడడ:డ శకనవరస పడతనప కలమమర పరదరరస
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:29
లస: ససస స

3612 SQX2157873
పపరర: పరరరసరరధథ చడబబడ లల
తసడడ:డ శరసబయఖ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:40
లస: పప

3614 SQX1860139
పపరర: ససవర ఫణణసదడ హరరశ పరదరరర

95-162/221 3616 SQX0199448
3615 SQX1860196
పపరర: శకనవరస పడతనప కలమమర పరదరరర
పపరర: కకరణకయ తషళళళరర

తసడడ:డ మహన కలమమర పరదరరర
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:55
లస: పప

3617 MLJ2642429
పపరర: ససధ అసగరరగకలల

3618 MLJ2642155
పపరర: కకషషవనణణ మమరస 

95-154/445

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:45
లస: ససస స
3620 SQX1537010
పపరర: వజయ లకడక తషళళళరర

3621 AP151000525398
పపరర: శసకరరరవప తషళళళరర

భరస : ననగమలలర శశర రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:60
లస: పప

3623 SQX1851807
పపరర: సపశతవరరరన యలమలమసధ

3624 SQX1831890
పపరర: వరలకడక తషలక
ర రర

95-154/451

భరస : వనసకట రరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:24
లస: ససస స
3626 SQX1831817
పపరర: వనసకటటశ కటబట
తసడడ:డ పసచచయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడతనప కలమమర పరదరరస
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:29
లస: ససస స
95-155/886

95-154/454

95-162/219
3613 SQX1860352
పపరర: వనసకట రరమ సతఖవత దడవ
పరదరరర
భరస : శకనవరస పడతనప కలమమర పరదరరర
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:53
లస: ససస స
95-154/444

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:36
లస: ససస స
95-154/446

భరస : శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:47
లస: ససస స
95-154/448

3619 AP151000528448
పపరర: పదనకవత తషళళ
ర రర

95-154/447

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-926
వయససస:52
లస: ససస స
95-154/449

3622 SQX1809789
పపరర: రరజజ కటబట

95-154/450

తసడడ:డ పసచచయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:24
లస: ససస స
95-154/452

3625 SQX1831858
పపరర: వనసకరయమమక కటబట

95-154/453

భరస : జగన మహన మణణ కరసత కలమమర తష
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:42
లస: ససస స

3627 SQX1831833
పపరర: వనసకట రరవప కటబట

3628 SQX1831916
పపరర: జగన మహన మణణకసఠ
కలమమర తషలక
ర రర
తసడడ:డ శసకర రరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:28
లస: పప

95-154/441

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:62-19-924
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-19-924
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడతనప కలమమర పరదరరర
ఇసటట ననస:62-19-925
వయససస:26
లస: పప

95-154/1314

3607 SQX0217745
పపరర: కకటటశశరరరవప మబకకడనల

తసడడ:డ గరపరలకకషషయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:62-19-924
వయససస:70
లస: పప

95-162/220

95-154/436

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:62-19-914
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబకకడనల
ఇసటట ననస:62-19-924
వయససస:34
లస: పప
95-154/442

3601 SQX0964205
పపరర: ననగ లకడకపపసర లసక

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-19-906
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరనసడడ తషమబలకరర
ఇసటట ననస:62-19-906
వయససస:51
లస: పప

భరస : కలశలవ కరకరన
ఇసటట ననస:62-19-924
వయససస:62
లస: ససస స
3608 SQX1293885
పపరర: కలశలవ కరకరన

95-154/435

భరస : రరజగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:62-19-902
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-19-906
వయససస:34
లస: ససస స
3605 SQX1293836
పపరర: గరవసదమక కరకరన

3600 AP151000528580
పపరర: కకషషకలమమరర బబ లశశటట

95-154/455

95-154/456
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3629 MLJ2636447
పపరర: శకనవరసరరవప అతన
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95-154/457

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:42
లస: పప
3632 AP151000525397
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆతన

95-154/460

95-155/94

95-137/801

95-178/1317

95-154/463

95-154/1318

95-155/888

తసడడ:డ రసగరరరవప పపరనమటట
ఇసటట ననస:62-19-936
వయససస:67
లస: పప

3642 SQX1795467
పపరర: సరయ కలమమర మమరస

3645 MLJ2636637
పపరర: శశఖర అసగరరగకలల

3648 MLJ2642569
పపరర: శరరద పదనఖల

3651 SQX1492370
పపరర: శక లకడక పధనఖల

95-154/1319

3654 SQX0722801
పపరర: శవననగగసదడ రరడడడ డడ.

95-155/97

3657 SQX2463099
పపరర: ఇననయఖ జవసగబల
తసడడ:డ రరజయఖ జవసగబల
ఇసటట ననస:62-19-937
వయససస:64
లస: పప

3637 SQX0666412
పపరర: మణణకసఠ తషళళ
ర రర

95-155/96

3640 SQX0503375
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉగర స

95-154/462

3643 SQX2257798
పపరర: సరయ సససధసజ జడ

95-143/889

తసడడ:డ ననరరయణరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-19-930
వయససస:18
లస: ససస స
95-154/464

3646 SQX2255842
పపరర: ననరరయణరరవప జడ

95-154/1317

తసడడ:డ తరరపరఠరరరయబడడ జడ
ఇసటట ననస:62-19-930
వయససస:45
లస: పప
95-154/465

3649 SQX2304897
పపరర: ననరరయణ రరవప పరమరరస

95-155/887

తసడడ:డ శక రమబలల పరమరరస
ఇసటట ననస:62-19-931
వయససస:46
లస: పప
95-155/98

3652 SQX1467019
పపరర: చలపత రరవప పడనఖల

95-155/99

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పదనఖల
ఇసటట ననస:62-19-932
వయససస:69
లస: పప
95-155/100

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-19-933
వయససస:48
లస: పప
95-155/102

95-154/1316

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-19-928
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనణబ మమధవ పధనఖల
ఇసటట ననస:62-19-932
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరసదడ రరడడడ గణణశన
ఇసటట ననస:62-19-933
వయససస:43
లస: ససస స
3656 SQX1344613
పపరర: ననగగశశరరరవప పపరనమటట

95-143/1040

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:62-19-931
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:62-19-931
వయససస:41
లస: ససస స
3653 SQX2458941
పపరర: పడభబ కకశశరర గణణశన

3639 SQX2530806
పపరర: శవపడసరద తసగరళ

3634 SQX2440295
పపరర: లకడక ఇజజరపపరగపప

తసడడ:డ శసకరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-930
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-19-930
వయససస:37
లస: ససస స
3650 SQX2305027
పపరర: రరధన రరణణ పరమరరస

95-155/95

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరస
ఇసటట ననస:62-19-929
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-930
వయససస:41
లస: పప
3647 SQX2283265
పపరర: ససనత జడ

3636 SQX0850925
పపరర: పదనకవత తషళళ
ర రర

95-154/459

భరస : కకషష మగరరస ఇజజరపపరగపప
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ తసగరళ
ఇసటట ననస:62-19-928
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ పడసరద తసగరళ
ఇసటట ననస:62-19-928
వయససస:48
లస: ససస స
3644 MLJ1055920
పపరర: రవకలమమర గబమమక

95-154/461

భరస : శసకరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద తసగరళర
ఇసటట ననస:62-19-928
వయససస:28
లస: పప
3641 SQX2539823
పపరర: ననగతనరరబబఈ తసగరళ

3633 SQX1979749
పపరర: వరరసజననయబలల కటట

3631 SQX0217679
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప తషళళళరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కటట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:30
లస: ససస స
3638 SQX2535391
పపరర: మననహర తసగరళర

95-154/458

తసడడ:డ నసదయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-19-927
వయససస:70
లస: పప
3635 SQX0850933
పపరర: రమఖకకషష తషళళ
ర రర

3630 SQX1831874
పపరర: పసచచయఖ కటబట

3655 SQX1345520
పపరర: లకడక శకవలర పపరనమటట

95-155/101

భరస : ననగగశశర రరవప పపరనమటట
ఇసటట ననస:62-19-936
వయససస:63
లస: ససస స
95-154/1320

3658 SQX2457596
పపరర: తనర దడవ జవసగబల

95-154/1321

Deleted

భరస : ఇననయఖ జవసగబల
ఇసటట ననస:62-19-937
వయససస:57
లస: ససస స
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3659 SQX1834506
పపరర: తనరరదడవ జవసగబల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-155/103

Deleted

భరస : ఇననయఖ జవసగబల
ఇసటట ననస:62-19-937
వయససస:57
లస: ససస స
3662 SQX2469716
పపరర: గరసధధ లసగమలలర

95-154/1322

Deleted

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:50
లస: పప
3665 SQX2244093
పపరర: లల సరయ లసగమలలర

95-154/1325

తసడడ:డ గరసధధ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:21
లస: పప
3668 SQX2224459
పపరర: భబరర వ లసగమలలర

95-174/729

Deleted
95-162/222

భరస : వర రవ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:62-19-942
వయససస:37
లస: ససస స
3674 SQX0535468
పపరర: హహహమమవత ననలవలర

95-155/108

భరస : పడభబకర ననలవలర
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:61
లస: ససస స
3677 SQX0070359
పపరర: చసదడశశఖర ననలవలర

95-155/111

95-154/467

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:62-19-948
వయససస:27
లస: పప

95-154/1323

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:50
లస: పప
3666 SQX1029694
పపరర: మహన కలమమర లసగమలలర

3669 SQX2307924
పపరర: కకశశర బబబబ లసగమలలర

95-155/105

95-154/1326

95-154/1507

95-155/106

3675 SQX0535310
పపరర: రరజగష ననలవలర

95-155/109

3684 SQX2298966
పపరర: శకనవరసరరవప పమడడ

3687 SQX0850974
పపరర: ననగమలలర శశరర కకసడడపప
భరస : ఆసజననయబలల కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-19-948
వయససస:38
లస: ససస స

3667 SQX2157758
పపరర: భబరర వ లసగమలలర

95-155/890

3670 SQX2307916
పపరర: గబరర వరరన లసగమలలర

95-155/891

3673 SQX1397109
పపరర: లకడక కకసడడటట

95-155/107

భరస : శకనవరసస కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:28
లస: ససస స
3676 SQX0054601
పపరర: జయపడకరశ ననలవలర

95-155/110

తసడడ:డ చసదడశశఖర ననలవలర
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:32
లస: పప
95-155/112

3679 SQX1618695
పపరర: చసదడ ససధ శక వనచ

95-154/466

తసడడ:డ మబరళ వనచ
ఇసటట ననస:62-19-946
వయససస:22
లస: ససస స
95-154/468

3682 SQX0217935
పపరర: ననగగశశరరరవప పపసరలసక

95-154/469

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:62-19-946
వయససస:58
లస: పప
95-154/1327

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:62-19-948
వయససస:49
లస: పప
95-154/1329

95-154/1324

భరస : కకశశర బబబబ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940/1
వయససస:42
లస: ససస స

3672 SQX1359836
పపరర: కరరర కగయన కరవఖ పపరరనమ
బగస
తసడడ:డ శకగరరరననధ బగస
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:24
లస: ససస స

3681 SQX0427575
పపరర: ఆసజననయబలల పపసరలసక

3664 SQX2313187
పపరర: లకడక లసగమలలర

తసడడ:డ గరసధధ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940/1
వయససస:43
లస: పప

3678 SQX0535575
పపరర: పడభబకర ననలవలర

95-155/889

భరస : గరసధధ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-946
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరవప పపసరలననక
ఇసటట ననస:62-19-946
వయససస:43
లస: పప
3686 SQX2321255
పపరర: అనల కలమమర పమడడ

3663 SQX2470524
పపరర: గరసధధ లసగమలలర

3661 SQX2277002
పపరర: సరయ సశపన లత దనసరర

తసడడ:డ ననగ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:62-19-937
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ లసగయఖ ననలవలర
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగగశశరరవప
ఇసటట ననస:62-19-946
వయససస:53
లస: ససస స
3683 SQX2530178
పపరర: ఆసజననయబలల పపసరలననక

తసడడ:డ రరజయఖ జవసగబల
ఇసటట ననస:62-19-937
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ననలవలర
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసవలసగయఖ ననలవలర
ఇసటట ననస:62-19-943
వయససస:61
లస: పప
3680 SQX0199646
పపరర: ససతనమహలకడక పపసరర సక

95-155/104

తసడడ:డ గరసధధ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరసధధ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-19-940
వయససస:20
లస: పప

3671 SQX1800424
పపరర: చనమబసడడశశరర కకలర పర

3660 SQX1834498
పపరర: ఇననయఖ జవసగబల

3685 SQX2299105
పపరర: వజయ లకడక పమడడ

95-154/1328

భరస : శకనవరసరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:62-19-948
వయససస:47
లస: ససస స
95-155/113

3688 SQX2337178
పపరర: పడగత తదలలకలటర

95-154/1330

తసడడ:డ హరర కకషష పడసరద తదలలకలటర
ఇసటట ననస:62-19-948/1
వయససస:20
లస: ససస స
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3689 SQX1077768
పపరర: మసగమక చమట
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95-155/114

భరస : పప తష రరజ చమట
ఇసటట ననస:62-19-949
వయససస:31
లస: ససస స
3692 SQX2407526
పపరర: కలరక మహన రరవప

95-154/1331

95-154/1333

95-154/471

95-155/118

95-155/121

3699 SQX1397141
పపరర: వనసకట పపలమరరరవప ఆవపల

95-155/124

3705 SQX1139741
పపరర: పరపన భడమరసబ

3708 SQX1139758
పపరర: చనసబసడ సరయరరస

3711 AP151000528428
పపరర: మలలర శశరర మమరస
భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-19-955
వయససస:50
లస: ససస స

3713 SQX1618620
పపరర: వనసకట కకషష మమరస

3714 AP151000525374
పపరర: వనసకటటశశరరర మమరస

95-154/475

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరస
ఇసటట ననస:62-19-955
వయససస:24
లస: పప

భరస : హరరకకషష పడసరద తడలలకలటర
ఇసటట ననస:62-19-956
వయససస:42
లస: ససస స

3697 SQX0964395
పపరర: గబరరవరర న లసగమలలర

95-154/470

3700 SQX1392562
పపరర: శరరష బతష
స ల

95-155/117

భరస : నరసససహ రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:24
లస: ససస స

3717 SQX0071076
పపరర: హరరకకషష పడసరద తడలలకలటర

95-155/120

తసడడ:డ నరససరరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:38
లస: పప
95-155/122

3706 SQX0070953
పపరర: ఝమనస రరణణ పరపనన

95-155/123

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరపన
ఇసటట ననస:62-19-954/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-155/125

3709 SQX0070417
పపరర: ససరగష పరపన

95-155/126

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరపన
ఇసటట ననస:62-19-954/1
వయససస:33
లస: పప
95-154/473

3712 MLJ2641041
పపరర: రరమససబబమక మమరస

95-154/474

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-955
వయససస:70
లస: ససస స
95-154/476

తసడడ:డ వరయలయఖ
ఇసటట ననస:62-19-955
వయససస:86
లస: పప
95-155/127

95-136/943

95-155/119 3703 SQX1643444
3702 SQX0886408
పపరర: పవన కలమమర యమదవ కకసడడపప
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బతష
స ల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:62-19-954, OLD GUNTUR
వయససస:44
లస: పప

3716 SQX0462424
పపరర: ససనత తడలలకలటర

95-154/472

తసడడ:డ సస హహచ ఎ మగరరస
ఇసటట ననస:62-19-954/1
వయససస:33
లస: పప
95-162/229

3694 SQX2523868
పపరర: ననగనన బబరరక

భరస : కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రతన పడభబకర భడమరసబ
ఇసటట ననస:62-19-954/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరపన
ఇసటట ననస:62-19-954/1
వయససస:30
లస: పప
3710 SQX1800416
పపరర: వర రవ కలమమర కకలర పర

95-154/1334

తసడడ:డ పపతక రరజ కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజనన రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:64
లస: పప
3707 SQX0070128
పపరర: రతన పడభబకర పరపన

3696 SQX2405959
పపరర: శకధర కకసడదపస

95-155/116

తసడడ:డ ననగయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:62-19-953
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరససరరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:58
లస: ససస స
3704 SQX1643436
పపరర: నరససరరడడడ బతష
స ల

95-154/1332

తసడడ:డ అసజననయబలల కకసడదపస
ఇసటట ననస:62-19-953
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-19-954
వయససస:42
లస: పప
3701 SQX1643451
పపరర: పపరషమక బతష
స ల

3693 SQX2371292
పపరర: కలరక జయ లకడక

3691 MLJ2645174
పపరర: పప తషరరజ చమటబ

తసడడ:డ రరఘవయఖ చమట
ఇసటట ననస:62-19-949
వయససస:36
లస: పప

భరస : కలరక మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-19-951
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అనజననయబలల కకసడదపస
ఇసటట ననస:62-19-953
వయససస:32
లస: పప
3698 SQX1135723
పపరర: కకశశర బబబబ ఆవపల

95-155/115

భరస : రరఘవయఖ చమట
ఇసటట ననస:62-19-949
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-19-951
వయససస:62
లస: పప
3695 SQX2405900
పపరర: శకధర కకసడదపస

3690 AP151000531518
పపరర: కగసలఖ చమట చమట

3715 SQX2237139
పపరర: సరయ కకషష గరపస మమరస

95-154/1335

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-19-955
వయససస:29
లస: పప
95-155/128

తసడడ:డ సరసబ కకటటశశర రరవప తడలలకలటర
ఇసటట ననస:62-19-956
వయససస:47
లస: పప

3718 SQX0964296
పపరర: తడజససశ గబసటట

95-154/477

భరస : నరగసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:26
లస: ససస స
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95-154/478

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:26
లస: ససస స
3722 SQX0104034
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటట

95-154/481

95-137/796

95-154/483

95-154/486

95-154/489

95-154/492

95-154/1336

తసడడ:డ బసవపపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-19-961
వయససస:49
లస: పప

95-154/484

3735 SQX0228999
పపరర: వర సరశమ చసకర

3738 SQX0217240
పపరర: రరమమరరవప తనటట

3741 SQX2533404
పపరర: శవ పరరశత గబరకస

95-154/495

3744 SQX1462647
పపరర: శకనవరసరరవప మలర వలర

95-154/487

3747 AP151000525383
పపరర: వఖనసయగరనసద పరరశరస
తసడడ:డ వలర భబచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-19-961
వయససస:49
లస: పప

95-154/482

3730 SQX1398610
పపరర: మహ భబగఖ లకడక ససకర

95-154/485

3733 SQX1338467
పపరర: అజయ తనటటకకసడ

95-154/488

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:24
లస: పప
95-154/490

3736 SQX1399022
పపరర: భబసకర అసదదల

95-154/491

తసడడ:డ చదసగయఖ అసదదల
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:48
లస: పప
95-154/493

3739 SQX0864868
పపరర: సరసబశవరరవప కటకస

95-154/494

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:68
లస: పప
95-159/874

3742 SQX2308880
పపరర: సరయ తడజ చసక

95-175/1020

తసడడ:డ వరరసరశమ చసక
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:23
లస: పప
95-154/496

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలర వలర
ఇసటట ననస:62-19-958/1
వయససస:54
లస: పప
95-154/498

3727 SQX1398578
పపరర: భబరర వ సరయ ససకర

భరస : లకకణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మలర వలర
ఇసటట ననస:62-19-958/1
వయససస:45
లస: ససస స
3746 AP151000525381
పపరర: శకనవరసరరవప చనవల

3732 SQX0601286
పపరర: పపషపవత చసకర

95-137/789

తసడడ:డ లకకణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:63
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:32
లస: ససస స
3743 SQX1465187
పపరర: ససచరరత మలర వలర

95-137/802

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబకరకల
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:54
లస: పప
3740 SQX2224525
పపరర: పడమల తషసబబర

3729 SQX1399170
పపరర: అరరణన అసదదల

3724 SQX2529790
పపరర: శవ పరరశత గబరకస

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:38
లస: పప
3737 SQX1085704
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మబకరకల

3726 SQX2535607
పపరర: శవ పరరశత గబరకస

95-154/480

భరస : కకటటశశరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భబసకర అసదదల
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:60
లస: ససస స
3734 SQX0231977
పపరర: శసకర రరవప తనటట

95-155/892

భరస : కకటటశశర రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వర సరశమ
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:40
లస: ససస స
3731 SQX0864876
పపరర: రరమకలమమరర కటకస

3723 SQX2226181
పపరర: ఆదథలకడక మలర స

3721 SQX0104042
పపరర: నరగసదడ కలమమర గబసటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:62-19-958
వయససస:44
లస: పప
3728 SQX0198796
పపరర: దసరరర మహలకడక చసకర

95-154/479

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-19-957
వయససస:60
లస: పప
3725 SQX2533248
పపరర: కకటటశశర రరవప గబరకస

3720 SQX0105494
పపరర: పదనకవత గబసటట

3745 MLJ2642452
పపరర: అరరణరగఖ పరరశరస

95-154/497

భరస : వఖమనస యగఆనసద
ఇసటట ననస:62-19-961
వయససస:42
లస: ససస స
95-154/499

3748 SQX0427682
పపరర: శకనవరస రరవప నలగరరర

95-154/500

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-19-961
వయససస:55
లస: పప
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3749 AP151000525382
పపరర: వలర భబచనరరఖలల పరరశరస

95-154/501

తసడడ:డ ననరరయణనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-19-961
వయససస:84
లస: పప
3752 SQX0144790
పపరర: మసరసననడవప కలమకరర

95-154/503

95-154/1338

95-155/894

95-154/1341

95-155/895

95-154/1345

95-154/1348

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:42
లస: ససస స

3762 SQX2439032
పపరర: హహమ కకరస ర జజజల

3765 SQX1992270
పపరర: గణణశ కలమమర రరజవరపప

3768 SQX2157063
పపరర: శవ ననగ లకడక రరజవరపప

3771 SQX2157071
పపరర: గణణశ కలమమర రరజవరపప

95-154/504

3774 MLJ2636652
పపరర: కకషరషరరవప కకలమరర

95-154/1342

3777 SQX1085886
పపరర: గసగరవతరణస తతలలటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:72
లస: ససస స

3757 SQX2158517
పపరర: శవ రరమ కకషష తషళళళరర

95-155/893

3760 SQX2447407
పపరర: శకనవరస రరవప జజజల

95-154/1340

3763 SQX2309664
పపరర: చవల

95-154/1343

భరస : కకషష చవల
ఇసటట ననస:62-19-963/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-154/1065

3766 SQX2339026
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

95-154/1344

తసడడ:డ బకలల రరజవరపప
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:56
లస: పప
95-154/1346

3769 SQX2399897
పపరర: శక హరర కరళర

95-154/1347

తసడడ:డ కరళర పడసరద
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:30
లస: పప
95-154/1349

3772 SQX2407674
పపరర: ననగగసదడస ఎలక

95-154/1350

భరస : ఆసజననయబలల ఎలక
ఇసటట ననస:62-19-963/3
వయససస:56
లస: ససస స
95-154/505

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-19-964
వయససస:63
లస: పప
95-154/507

95-154/1337

తసడడ:డ కకషష రరవప జజజల
ఇసటట ననస:62-19-963
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:62-19-964
వయససస:60
లస: ససస స
3776 SQX0964171
పపరర: కకతస మమసస శశషవలర

95-156/779

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శక హరర కరళర
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:28
లస: ససస స
3773 MLJ2642544
పపరర: శశశలజజరరణణ కకలమరర

3759 SQX2051688
పపరర: శక హరర ఒబల బబ యన

3754 SQX2257657
పపరర: వర సరశమ తషళళళరర

తసడడ:డ చనన ననరరయణ తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:62-19-963/2
వయససస:46
లస: ససస స
3770 SQX2399913
పపరర: కరమకడ కరళర

95-154/1339

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజజల
ఇసటట ననస:62-19-963
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: శరరష చవల
ఇసటట ననస:62-19-963/1
వయససస:36
లస: పప
3767 SQX2336774
పపరర: శవ ననగ లకడక రరజవరపప

3756 SQX2209351
పపరర: అమగలఖ తషళళ
ర రర

95-154/502

తసడడ:డ శవరరమకకషష తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ ఒబల బబ యన
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జజజల
ఇసటట ననస:62-19-963
వయససస:39
లస: ససస స
3764 SQX2307940
పపరర: కకషష చవల

95-154/1064

తసడడ:డ వర సరశమ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:66
లస: ససస స
3761 SQX2442028
పపరర: ననగమణణ జజజల

3753 SQX2079754
పపరర: శరకవన ఓబల బబ యన

3751 AP151000525577
పపరర: కకటయఖ కలమకరర

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఓబల బబ యన
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ ఓబలబబ ఇన
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:24
లస: పప
3758 SQX2169373
పపరర: ససశల తషళళళరర

95-137/813

భరస : వర సరశమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-19-962
వయససస:77
లస: పప
3755 SQX2208577
పపరర: శకహరర ఓబలబబ ఇన

3750 SQX2548063
పపరర: భబగఖరగఖ తనళళ
ర రర

3775 SQX1085894
పపరర: భవరన తతలలటట

95-154/506

భరస : మబతఖస
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/508

3778 SQX1085878
పపరర: మబతఖస తలలటట

95-154/509

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలలటట
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:36
లస: పప
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3779 SQX1465203
పపరర: పరసడడ రసగ వఠల పరదరరస

95-154/510

తసడడ:డ బబచచ రరజ పరదరరస
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:41
లస: పప
3782 SQX0480764
పపరర: అననపపరష మమమలవరపప

3780 SQX0964163
పపరర: అనల కలమమర తతలలటట

తసడడ:డ పడకరశర రరవప
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:42
లస: పప
95-155/129

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమమలవరపప
ఇసటట ననస:62-19-967
వయససస:61
లస: పప

3785 SQX2392165
పపరర: ససశల కరనడరర

3786 SQX2090090
పపరర: ససశల కరనసరర

95-143/890

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:62-19-968/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వషష
ష వరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-19-969
వయససస:45
లస: ససస స
3791 SQX1377978
పపరర: శకనవరస రరవప కకచదరర
తసడడ:డ మసరసన కకచదరర
ఇసటట ననస:62-19-969
వయససస:51
లస: పప
3794 SQX1042597
పపరర: మమత గరపరలలన
భరస : జవదనతడ రరవనడతల
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:38
లస: ససస స
3797 SQX1085860
పపరర: దసరరర రరవప కకతస పలర

95-154/522

95-154/525

భరస : రరమ ససబబయఖ జకలర ల
ఇసటట ననస:62-19-970/1
వయససస:52
లస: ససస స

3792 SQX1293745
పపరర: వససత తతరరటట

3795 SQX1294222
పపరర: రజన కలమమరర యలవరరర

3798 SQX1366393
పపరర: జవధనతడ రరవనడతల

3801 MLJ2636207
పపరర: వషష
ష దదడడ

95-155/132

3804 SQX1085753
పపరర: అనసరద జకలకల

95-154/517

3807 SQX1077693
పపరర: కకషప ర కలమమర జకలకల
తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ జకలర ల
ఇసటట ననస:62-19-970/1
వయససస:33
లస: పప

3790 AP151000525388
పపరర: వషష
ష వరర ననడవప దదడనడ

95-154/515

3793 SQX1085928
పపరర: లకడక దడవ కకతస పలర

95-154/518

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:29
లస: ససస స
95-154/520

3796 SQX1043231
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరరకకలల

95-154/521

తసడడ:డ పపదనబబబయ
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:27
లస: పప
95-154/523

3799 SQX1042589
పపరర: జవ ధనతడ రరవనడతల

95-154/524

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:43
లస: పప
95-154/526

3802 SQX0036426
పపరర: ససబబలకడక రరవనడతల

95-155/131

భరస : రరమచసదడ రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:67
లస: ససస స
95-154/527

భరస : కకశశర కలమమర జకలకల
ఇసటట ననస:62-19-970/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/134

95-156/1037

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-19-969
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ రరవనడతల
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:73
లస: పప
3806 SQX1077719
పపరర: సరమమమ జఖస జకలకల

95-154/514

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రరవనడతల
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:54
లస: పప
3803 SQX0054866
పపరర: రరమచసదడరరవప రరవనడతల

3789 SQX1491893
పపరర: బబలమక గబసటటరర

3787 SQX2308484
పపరర: సతష కలమమర కకసత
తసడడ:డ పసడడ కకసత
ఇసటట ననస:62-19-968/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:32
లస: పప
3800 SQX1244896
పపరర: హనసమసత రరవప యలవరరస

95-154/1066

తసడడ:డ ఆసజననయబలల తతరరటట
ఇసటట ననస:62-19-970
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/519

95-155/896

భరస : వనసకట రమణ మగరరస మమమలపరపప
ఇసటట ననస:62-19-967
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:62-19-969
వయససస:81
లస: ససస స
95-154/516

95-154/512

తసడడ:డ ససబబరరవప వలర సబబ టర
ఇసటట ననస:62-19-965
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-19-968/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-154/513

3781 SQX1618711
పపరర: శవ పడసరద రరవప వలర సబబ టర

95-155/130 3784 SQX2274785
3783 SQX0070987
పపరర: వనసకట రమణ మగరరస మమమలవరపప
పపరర: ససశల మమమలపరపప

భరస : సతఖననరరయణ శరక మమమలవరపప
ఇసటట ననస:62-19-967
వయససస:70
లస: ససస స

3788 AP151000528440
పపరర: వనసకటరతనస దదడనడ

95-154/511

3805 SQX1077701
పపరర: సడవసత జకలకల

95-155/133

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ జకలర ల
ఇసటట ననస:62-19-970/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-155/135

3808 SQX0795393
పపరర: రరమ ససబబయఖ జకలకల

95-155/136

తసడడ:డ అపపయమఖ జకలకల
ఇసటట ననస:62-19-970/1
వయససస:57
లస: పప
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95-154/1067

తసడడ:డ గలయఖ గబసటట
ఇసటట ననస:62-19-971
వయససస:28
లస: పప
3812 SQX2244606
పపరర: రసజజన బ షపక

95-155/898

95-155/139

95-154/1352

95-155/142

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:47
లస: ససస స
3827 SQX0427583
పపరర: వరయఖ తనడడబబ యన

95-154/532

95-154/1355

తసడడ:డ బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:34
లస: పప

3822 SQX2544039
పపరర: వజయ కలమమరర మలలబబ యయన

3828 SQX2337954
పపరర: శకనవరససలల గసగబనడ

3831 SQX2277549
పపరర: నవన కలమమర గసగబనడ

95-162/223

3834 SQX1136572
పపరర: సససగసశశటట వనసగళమక

95-137/811

3837 SQX1360999
పపరర: శకనవరసరరవ సససగసశశటట
తసడడ:డ పపద బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:36
లస: పప

3817 SQX2484186
పపరర: బబజ షపక

95-154/1351

3820 SQX1389759
పపరర: ననగగసదడస గబసటటపలర

95-155/141

3823 SQX2158194
పపరర: అనల కలమమర కలరక

95-155/899

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-19-975
వయససస:30
లస: పప
95-154/530

3826 SQX0217604
పపరర: వనసకటబడవప తనడడబబ యన

95-154/531

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:42
లస: పప
95-154/1353

3829 SQX2337038
పపరర: శకదడవ GANGUNDI

95-154/1354

భరస : శకనవరససలల GANGUNDI
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:39
లస: ససస స
95-154/1356

3832 SQX1542555
పపరర: అపరప రరవప లకడకపత

95-155/143

తసడడ:డ రమణ లకడకపత
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:25
లస: పప
95-162/224

భరస : పపదన బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-162/226

95-155/138

భరస : బసగరరస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-19-974
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల గసగబనడ
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:29
లస: ససస స
3836 SQX1136564
పపరర: సససగసశశటట శవయఖ

95-155/140

తసడడ:డ నరసససగపప గసగబనడ
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:18
లస: ససస స
3833 SQX1136580
పపరర: శసగసశశటట భబగఖ లకడక

3819 SQX1791367
పపరర: తడవనణణ ససపరసరల

3825 SQX0427674
పపరర: రరమకకషష తనడడబబ యన

3814 SQX0054312
పపరర: పవన కలమమర మహసకరళ

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:62-19-974
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరటమరరజ
ఇసటట ననస:62-19-976
వయససస:60
లస: పప
3830 SQX2439503
పపరర: దథవఖ సరయ తనడడబబ యన

95-154/1068

తసడడ:డ గరపరల మలలబబ యయన
ఇసటట ననస:62-19-975
వయససస:33
లస: ససస స
95-154/529

95-155/897

తసడడ:డ అపరపరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-19-972/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనలమదథడ ససపరసరల
ఇసటట ననస:62-19-974
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనలమదథడ ససపరసరల
ఇసటట ననస:62-19-974
వయససస:48
లస: ససస స
3824 SQX0427229
పపరర: పదకజ తనడడ బబ యన

95-155/137

తసడడ:డ గబరరననథ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:62-19-973/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:62-19-974
వయససస:47
లస: ససస స
3821 SQX1791433
పపరర: వనసకట రతనస ససపరసరల

3813 SQX0666248
పపరర: ససజత మహసకరళ

3816 SQX1986686
పపరర: జయదర కరససల

3811 SQX2156859
పపరర: ఖమససస షపక

తసడడ:డ మలక
ఇసటట ననస:62-19-972
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-19-972/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గసటయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-19-972/1
వయససస:57
లస: పప
3818 SQX2439438
పపరర: మబసతనజ షపక

95-154/528

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-19-972
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:62-19-972
వయససస:34
లస: ససస స
3815 SQX0756403
పపరర: అపరపరరవప మహసకరళ

3810 MLJ2642338
పపరర: వనజ మహసకరళ

3835 SQX1136549
పపరర: ననగ రరజ శసగశశటట

95-162/225

తసడడ:డ బసగరరయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:33
లస: పప
95-162/227

3838 SQX1136556
పపరర: బసగరరయఖ శసగసశశటట

95-162/228

తసడడ:డ ససబబబ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-19-977/1
వయససస:58
లస: పప
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95-137/783

Deleted

తసడడ:డ హహసపజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:35
లస: పప
3842 SQX2524866
పపరర: సబన పఠరన

95-144/647

భరస : కలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:32
లస: ససస స
3845 AP151000528434
పపరర: దథవఖ చనవల

95-154/535

95-154/538

95-154/539

95-154/542

95-154/544

95-154/547

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దగబరపరటట
ఇసటట ననస:62-19-979
వయససస:25
లస: ససస స

3849 SQX2530079
పపరర: కలలశర పఠరన

3852 SQX0501528
పపరర: కకకషషవనణణ బసడడ

3855 SQX0520437
పపరర: శకలత బసడడ

3858 SQX0599068
పపరర: రరజగష నసదథ

3861 AP151000525395
పపరర: రతస యఖ నసదథ

95-154/550

3864 AP151000528515
పపరర: వధథమక పమడడమరరక

95-155/1076

3867 SQX1085621
పపరర: సపనహ లత దగబరపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దగబరపరటట
ఇసటట ననస:62-19-979
వయససస:28
లస: ససస స

95-154/534

3847 SQX0427492
పపరర: వనసకటససబబబరరవప బటబట

95-154/537

3850 SQX2538452
పపరర: షబన పఠరన

95-159/880

Deleted

భరస : కలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:32
లస: ససస స
95-154/540

3853 SQX0503144
పపరర: వనసకట రరవప బసడడ

95-154/541

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:62-19-978/2
వయససస:36
లస: పప
95-155/144

3856 SQX1597444
పపరర: సరయ కకషష గసగల

95-154/543

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగల
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:26
లస: పప
95-154/545

3859 MLJ2636413
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరల

95-154/546

తసడడ:డ కకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:50
లస: పప
95-154/548

3862 SQX0964213
పపరర: పమడడ మరరక వధఖ

95-154/549

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:62-19-978/4
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/551

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-19-978/4
వయససస:84
లస: ససస స
95-154/553

3844 AP151000528433
పపరర: ససనత చనవల

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:62-19-978/4
వయససస:54
లస: ససస స
3866 SQX1085613
పపరర: నవ జజఖత దగబరపరటట

95-154/536

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకట గబరరవప
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:59
లస: పప
3863 SQX1618612
పపరర: ధన లకడక పమడడమరరక

3846 AP151000528590
పపరర: పపరమక బటబట

95-142/779

భరస : బసవపపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బసడడ
ఇసటట ననస:62-19-978/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-19-978/3
వయససస:32
లస: పప
3860 SQX0019299
పపరర: సతఖననరరయణ యయచడరర

95-154/533

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:62-19-978/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యమననదథ
ఇసటట ననస:62-19-978/2
వయససస:59
లస: పప
3857 SQX0019307
పపరర: వనసకట అనలలకమమర

3843 SQX0199091
పపరర: కకటటశశరర తనడడ బబ యన

3841 SQX2530137
పపరర: షబన పఠరన

భరస : కలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-19-978/1
వయససస:45
లస: ససస స
3854 SQX0503151
పపరర: వర రరఘవపలల బసడడ

భరస : వనసకట ససబబరరవప బటట
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:40
లస: పప
3851 AP151000528589
పపరర: కకటటశశరర గసగరల

95-141/753

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-19-978
వయససస:45
లస: ససస స
3848 SQX0427625
పపరర: శవననగగశశరరరవప బటబట

3840 SQX2547982
పపరర: శవ కలమమరర బటట

3865 SQX1618653
పపరర: రరమచసదడరరవప పమడడమరరక

95-154/552

తసడడ:డ రరమమరరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:62-19-978/4
వయససస:59
లస: పప
95-154/554

3868 SQX1085605
పపరర: శరఖమ సససదర దగబరపరటట

95-154/555

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దగబరపరటట
ఇసటట ననస:62-19-979
వయససస:30
లస: పప
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3869 SQX1995653
పపరర: లకడక రరఘవ కకషష అవరశరర

95-154/1069

తసడడ:డ శశష తలప సరయ అవరశరర
ఇసటట ననస:62-19-979
వయససస:30
లస: పప
3872 MLJ2642551
పపరర: నరజ కరససల

95-154/558

95-154/561

95-154/564

95-154/567

95-154/570

3893 SQX2203685
పపరర: లకడక గరయననదధ

95-154/1312

తసడడ:డ నగగశశరరరవప వపపటబపప
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:47
లస: పప

95-154/565

3882 SQX1452242
పపరర: ననగ లకడక కలరరక

3885 SQX0199349
పపరర: ఉషరరరణణ మబకకడనల

3888 SQX2312445
పపరర: అరరణ కలమమరర గబసటటపలర

95-154/1357

3891 SQX1764448
పపరర: రరసబబబబ మబవరశ

95-154/568

3894 SQX2202646
పపరర: కకటటశశరమక కకలలకకసడ

95-154/571

3897 SQX2203776
పపరర: తడవనణణ వపపటబపప
భరస : అదథ శశషష వపపటబపప
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:41
లస: ససస స

95-154/563

3880 SQX1085811
పపరర: ననగగశశర రరవప కటట మగరర

95-154/566

3883 SQX0914150
పపరర: పలమర కరరయమవపల రరజ

95-154/569

3886 AP151000525390
పపరర: శకనవరసరరవప పరమరరస

95-154/572

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:62-19-991
వయససస:49
లస: పప
95-154/1313

3889 SQX1624650
పపరర: హరరకకరణ రరజవరపప

95-154/573

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:62-19-2009
వయససస:23
లస: పప
95-161/610

3892 SQX1764471
పపరర: లకడక మబవశ

95-161/611

భరస : రరసబబబబ మబవశ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:38
లస: ఇ
95-161/926

భరస : బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:50
లస: ససస స
95-161/928

3877 SQX1452192
పపరర: సససదర రరజ కలరరక

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-19-988
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మగరరస మబవరశ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:43
లస: పప
95-161/925

95-154/560

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:59
లస: పప

భరస : జ వ ససబడహకణఖస హసపబసడ
ఇసటట ననస:62-19-1711
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప గరయననదధ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:61
లస: ససస స
3896 SQX2203834
పపరర: అదథ శశషష వపపటబపప

3879 AP151000525537
పపరర: సరసబశవరరవప కరససల

3874 AP151000528588
పపరర: మహలకకమక కరససల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-989
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటట రతనస ఫరదర
ఇసటట ననస:62-19-1711
వయససస:46
లస: పప
3890 SQX2257541
పపరర: మబరళ మబరళమహన
కకలలకకసడ
తసడడ:డ బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:26
లస: పప

95-154/562

భరస : సససదర రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:62-19-984
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-989
వయససస:38
లస: ససస స
3887 SQX2312486
పపరర: ససబడహకణఖస గబసటటపలర

3876 SQX1085829
పపరర: పవన కలమమర కటట మగరర

95-154/557

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:81
లస: పప
3884 SQX0199265
పపరర: రరజగశశరర అతన

95-154/559

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:42
లస: పప
3881 AP151000525531
పపరర: వనసకటటశశరరర కరససల

3873 SQX1532010
పపరర: రమ దడవ కటట మగరర

3871 MLJ2642122
పపరర: చసదథక
డ కరససల

భరస : ఉమమమహహష
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగగశశ రరవప కటట మగరర
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశ రరవప కటట మగరర
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:33
లస: పప
3878 SQX1085779
పపరర: ఉమమ మహహష కరససల

95-154/556

భరస : శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-19-980
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-19-981
వయససస:43
లస: ససస స
3875 SQX1532002
పపరర: అనల కలమమర కటట మగరర

3870 SQX0199158
పపరర: సరసబబడజఖస బటబట

3895 SQX2257517
పపరర: కకటటశశరమక కకలలకకసడ

95-161/927

భరస : బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:50
లస: ససస స
95-161/929

3898 SQX2203743
పపరర: రవ కకరణ కకలలకకసడ

95-161/930

తసడడ:డ బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:20
లస: పప
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95-162/230

భరస : అదథ శశషష వపపటపప
ఇసటట ననస:62-20
వయససస:41
లస: ససస స
3902 SQX2439602
పపరర: తడననథ అల

95-154/1384

95-155/146

95-156/1038

95-154/1386

తసడడ:డ కరరయమవపల రరజ
ఇసటట ననస:62-20-988
వయససస:26
లస: పప
3917 SQX1574509
పపరర: ససధనరరణణ నకకల

95-154/581

95-154/584

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:45
లస: పప
3923 SQX1557133
పపరర: శకనవరస రరడడడ సబబబలర

భరస : శకనస అపరపరరవప వనరరచరర
ఇసటట ననస:62-20-991
వయససస:40
లస: ససస స

3909 SQX1397893
పపరర: ఉమమ దడవ మమమలమ

3912 SQX2274892
పపరర: పదనకవత గరలల

3915 SQX1842202
పపరర: రమఖ భవరన నకకల

95-155/148

95-154/575

95-155/913

95-154/579

3921 SQX1574517
పపరర: వనసకట రమణ నకకల

95-154/585

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనరరచరర
ఇసటట ననస:62-20-991
వయససస:49
లస: పప

95-155/912

3910 MLJ1057561
పపరర: యలర మసదమక మరరక

95-154/576

3913 SQX0914010
పపరర: పలమర దసరరర

95-154/577

3916 SQX0940056
పపరర: నకకల కకషషవనణణ

95-154/580

భరస : నకకల ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:38
లస: ససస స
95-154/582

3927 SQX1305318
పపరర: శకనసఅపరపరరవప వనరరచరర

3907 SQX2287670
పపరర: ససబబ రరవప డనడ

భరస : కరరయమవపల రరజ
ఇసటట ననస:62-20-988
వయససస:45
లస: ససస స

3919 SQX1574533
పపరర: లలకగష కలమమర నకకల

95-154/583

తసడడ:డ వనసకట రమణ నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:23
లస: పప
3922 SQX1557158
పపరర: గగతమ సబబబలర

95-155/147

భరస : శకనవరస రరడడ సబబబలర
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:27
లస: ససస స
95-161/931

తసడడ:డ ససరగశ కలమమర నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:18
లస: ససస స
95-154/587

95-155/145

భరస : రరమయఖ 
ఇసటట ననస:62-20-987
వయససస:80
లస: ససస స

3918 SQX1889245
పపరర: పరరరరవ సరయ కళళఖణ యమదవ
నకకల
తసడడ:డ ససరగష కలమమర నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:20
లస: పప

3924 SQX2141331
పపరర: జజహనవ సరయ లకడక నకకల

3904 SQX1359729
పపరర: దథననశ కలమమర ఆవపల

తసడడ:డ శరసబయఖ డనడ
ఇసటట ననస:62-20-984
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ సబబబలర
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:35
లస: పప
3926 SQX1305342
పపరర: శశషరతనకలమమరర వనరరచరర

95-155/911

తసడడ:డ వనసకట రమణ నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ నకకల
ఇసటట ననస:62-20-989
వయససస:48
లస: ససస స
3920 SQX0888628
పపరర: ససరగష కలమమర నకకల

3906 SQX2287688
పపరర: ససత రవమక దనదథ

భరస : వనసకటటశశరరర గరలల
ఇసటట ననస:62-20-987
వయససస:71
లస: ససస స
95-154/578

95-154/1383

తసడడ:డ వనసకట పపలమర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-20-983/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రఘబ కలమమర మమమలమ
ఇసటట ననస:62-20-987
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబ కలమమర
ఇసటట ననస:62-20-987
వయససస:25
లస: పప
3914 SQX0914044
పపరర: పలమర వనసకటటశశర రరవప

95-154/1385

భరస : ససబబ రరవప దనదథ
ఇసటట ననస:62-20-984
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గరపరల కకషష కలరక
ఇసటట ననస:62-20-985
వయససస:29
లస: ససస స
3911 SQX2210482
పపరర: పరసదనమయఖ మమమలమ

3903 SQX2441517
పపరర: గసగర భవరన అల

3901 SQX2459501
పపరర: జయలకడక పప రరడడడ

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:62-20-982
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తడననథ
ఇసటట ననస:62-20-982
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పపలమరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-20-983/1
వయససస:26
లస: పప
3908 SQX2431674
పపరర: జజఖత కలరరష

95-154/574

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వరర
ఇసటట ననస:62-20-891
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-20-982
వయససస:32
లస: పప
3905 SQX0886002
పపరర: సతష కలమమర ఆవపల

3900 SQX1360700
పపరర: సరయ కకషష వరర

3925 SQX1004274
పపరర: అనడష చనవల

95-154/586

భరస : భబనస రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-20-991
వయససస:29
లస: ససస స
95-154/588

3928 AP151000528470
పపరర: పదనకవత వరర

95-154/589

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:47
లస: ససస స
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3929 AP151000525415
పపరర: ఏడడకకసడలల వరర

95-154/590

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:51
లస: పప
3932 SQX0054551
పపరర: రవసదడ బబబబ చనవల

95-155/149

95-155/915

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:55
లస: ససస స
3941 SQX2337012
పపరర: శకనవరస మలలర ల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:37
లస: పప
3944 SQX0101725
పపరర: అసకమక ననననబబ యన

95-155/152

95-155/155

95-155/158

తసడడ:డ ససబబబయమక అడదడపపఅలర
ఇసటట ననస:62-20-997
వయససస:41
లస: పప

95-154/594

3942 SQX2338176
పపరర: కకరణ కలమమర మలలర ల

3945 SQX0101691
పపరర: రమమష గరలల

3948 SQX1795590
పపరర: లకడక ససధనఖరరణణ జరటట

3951 SQX1810951
పపరర: శక రరమ కకషష జరటట

95-155/161

3954 SQX1288720
పపరర: సరధన అదడనపలర

95-154/1390

3957 SQX0913996
పపరర: కకననలమ వరలకడక
భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:39
లస: ససస స

3940 SQX2079788
పపరర: వర లకడక మలలర ల

95-154/1073

3943 SQX1493188
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-155/151

భరస : అబబనల హషసస షపక
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:49
లస: ససస స
95-155/153

3946 SQX1491885
పపరర: అబబనల హషసస షపక

95-155/154

తసడడ:డ అబబనల హషసమ షపక
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:57
లస: పప
95-155/156

3949 SQX0036343
పపరర: ససధనఖరరణణ కటకసk

95-155/157

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:43
లస: ససస స
95-155/159

3952 SQX0054494
పపరర: శకనవరసరరవప కటకస

95-155/160

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:47
లస: పప
95-154/595

భరస : సరసబశవరరవప అదడనపలర
ఇసటట ననస:62-20-997
వయససస:32
లస: ససస స
95-154/597

95-154/592

తసడడ:డ మహన కకషష మలలర ల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల జరటట
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల జరటట
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:62
లస: పప
3956 SQX1288662
పపరర: సరసబశవ రరవప అడదడపపఅలర

3939 SQX0559054
పపరర: మహన కకషష మలలర ల

3937 SQX1915958
పపరర: రసగ మణణ మలలర ల
భరస : కకరణ కలమమర మలలర ల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల జరటట
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల జరటట
ఇసటట ననస:62-20-996
వయససస:52
లస: ససస స
3953 SQX1795608
పపరర: ఆసజననయబలల జరటట

95-154/1388

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గర లల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ గర లల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:74
లస: పప
3950 SQX1810878
పపరర: ధనలకడక జరటట

Deleted

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమమష న ననన బబ యళ న
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:50
లస: ససస స
3947 SQX0101709
పపరర: వనసకటటసశరరర గరలల

3936 SQX2352607
పపరర: బలర ఏసస బబబబ

95-155/914

భరస : లకడక శకనవరస డదకలక
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-20-993
వయససస:33
లస: పప
95-154/1389

95-154/1387

95-155/150 3934 SQX2327427
3933 SQX0520585
పపరర: భబణబ రరఘవనసదడ రరవప చనవల
పపరర: ససధనరరణణ డదకలక

తసడడ:డ బలర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-20-992-1
వయససస:37
లస: పప
95-154/593

3931 SQX2383644
పపరర: లకడక శకనవరస డదకలక

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరజ డదకలక
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చనవ ల
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకడక శకనవరస డదకలక
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:27
లస: ససస స
3938 MLJ2641066
పపరర: ననగమణణ మలలర ల

95-154/591

తసడడ:డ కకకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-20-992
వయససస:32
లస: పప
3935 SQX2380699
పపరర: ససధనరరణణ డదకలక

3930 AP151000525416
పపరర: హనసమసతరరవప చనవల

3955 SQX1288761
పపరర: ససబబబయమక అదడనపలర

95-154/596

భరస : వనసకటటశశరరర అదడనపలర
ఇసటట ననస:62-20-997
వయససస:25
లస: ససస స
95-154/598

3958 SQX0555557
పపరర: మమణణకరఖల కకటటశశరరరవప

95-154/599

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:32
లస: పప
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3959 SQX2090843
పపరర: వషష
ష పసడయ పలగన
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95-154/1070

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పలగన
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:26
లస: ససస స
3962 SQX1466995
పపరర: శకనవరస రరవప కగశన

95-155/164

3963 SQX2053932
పపరర: సడరఖ పడకరశ పలగన

95-166/526

3966 SQX0941112
పపరర: జయ లకడక బబదథననడడ

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:36
లస: పప

3969 SQX0628644
పపరర: మసచనల హనసమసత రరవప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మణణ
ఇసటట ననస:62-20-1004
వయససస:36
లస: పప
95-154/904

3980 AP151000525422
పపరర: కనకరరరవప తషపరకలల

95-154/924

3970 SQX1831791
పపరర: హనసమమతరరవప మసచనల

3981 SQX0964221
పపరర: అలలఖఖ పప లపలర

95-154/612

3984 SQX1465146
పపరర: లకడక కలమమరర పప లలపలర

95-154/606

3987 SQX1482017
పపరర: చదననరరయబడడ పప లలపలర
తసడడ:డ చదనన కకషషయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:64
లస: పప

3973 AP151000531004
పపరర: సడరమక గటటట

95-155/167

భరస : హహసపసననడవప .గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1004
వయససస:70
లస: ససస స
95-154/607

3976 SQX0914234
పపరర: శకనవరసరరవప తషపరకలల

95-154/608

తసడడ:డ కనకరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-20-1005
వయససస:38
లస: పప
95-154/905

3979 MLJ2641975
పపరర: లకకమక రరససమబ

95-154/923

భరస : మలర యఖ 
ఇసటట ననస:62.20-1005
వయససస:98
లస: ససస స
95-154/610

3982 SQX0914275
పపరర: పప లలపలర శలప

95-154/611

భరస : పరరరసరరధథ
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:35
లస: ససస స
95-154/613

భరస : చదననన రరయబడడ పప లలపలర
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:59
లస: ససస స
95-154/615

95-154/605

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసచనల
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చదనననరరయబడడ
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:36
లస: పప

95-154/604

భరస : కనకరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-20.1005
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదథయఖ
ఇసటట ననస:62.20-1005
వయససస:69
లస: పప

3986 MLJ1165216
పపరర: పరరరసరరధథ పప లలపలర

3978 AP151000528478
పపరర: సరసబబడజఖస తషపరకలల

95-161/1027

95-154/601
3967 SQX1029710
పపరర: నసద జసశసత కలమమర
MANCHALA
తసడడ:డ హనసమసత రరవప MANCHALA
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-20-1005
వయససస:29
లస: ససస స

3977 SQX0914218
పపరర: తషపరకలల శకలకడకతషపరకలల శక
లకడక thupakula
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-20.1005
వయససస:28
లస: ససస స

3983 SQX1089284
పపరర: మమధవ లత కకరపరటట

3975 SQX1533059
పపరర: శక లకడక తషపరకలల

3964 SQX2544054
పపరర: జన బబష షపక

95-154/600

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-20-1004
వయససస:56
లస: పప
95-155/168

95-155/163

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:62
లస: పప

95-155/165 3972 SQX0628651
3971 SQX1008218
పపరర: నసద జశశసత కలమమర మసచనల
పపరర: మసచనల రవసదడ కలమమర

3974 SQX0480913
పపరర: గణపత య

95-160/773

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-20-1003
వయససస:34
లస: ససస స
95-154/603

3961 SQX1467969
పపరర: రరజజ రరజగశశరర కగశన

భరస : శకనవరస రరవప కగశన
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పలగన
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరససలల తతకల
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:42
లస: ససస స
3968 SQX0941104
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప బబదథననడడ

95-155/162

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కగశన
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కగశన
ఇసటట ననస:62-20-1001
వయససస:51
లస: పప
3965 SQX1956283
పపరర: కలససమ హరర లకడక తతకల

3960 SQX1467001
పపరర: ఆలలఖఖ కగశన

3985 MLJ1165208
పపరర: శకకరసత పప లలపలర

95-154/614

తసడడ:డ చదనననరరయబడడ
ఇసటట ననస:62-20-1006
వయససస:37
లస: పప
95-154/616

3988 NDX2962025
పపరర: శవ మబదనవథ

94-97/860

తసడడ:డ లకకణ
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:19
లస: పప
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3989 SQX1305383
పపరర: గసగమక తలమరర
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95-154/617

భరస : బలరరస తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:49
లస: ససస స
3992 SQX1319491
పపరర: రరసగరపరల తలమరర

95-154/620

95-154/623

95-154/626

95-154/925

95-154/1361

3999 SQX1976901
పపరర: భవన శసకర

4002 SQX2209716
పపరర: ఈశశర కలమమర ఉపపపగసడర

4005 SQX1795533
పపరర: లకడక గటటట

95-154/1362

4008 SQX2324515
పపరర: నదధస షపక

తసడడ:డ గరపరల రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:24
లస: ససస స
95-154/630

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప తటటట కకలర
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:41
లస: పప

4014 SQX1851674
పపరర: వనసకటటశ నలక
ర రర

95-154/1359

4017 SQX0914242
పపరర: తటటట కకళళ ననగగశశర రరవప
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:72
లస: పప

3997 SQX1809532
పపరర: దసషఖసత గటటట

95-154/625

4000 SQX1979616
పపరర: భవన శసకర

95-154/628

4003 SQX2412310
పపరర: శకకరసత గటటట

95-154/1360

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:30
లస: పప
95-155/169

4006 SQX2554962
పపరర: శవపరరశత తనడడబబ యన

95-154/629

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:55
లస: ససస స
95-154/1363

4009 SQX2324556
పపరర: నదధస షపక

95-154/1364

Deleted

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:29
లస: పప
95-155/900

4012 SQX2428662
పపరర: వనసకట సరయ తనడడబబ యన

95-162/869

తసడడ:డ గరపరల రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:21
లస: పప
95-154/631

తసడడ:డ పరశరరమరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-20-1014
వయససస:23
లస: పప
95-154/633

95-154/622

తసడడ:డ అసతయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:27
లస: పప

భరస : పరశరరమరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-20-1014
వయససస:42
లస: ససస స
4016 SQX1319616
పపరర: వరరసజననయబలల తటటట కకలర

95-154/627

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:29
లస: పప

95-154/1365 4011 SQX2423648
4010 SQX2426849
పపరర: దడవ పదక పసడయ తనడడబబ యన
పపరర: మబన షపక

3994 SQX2554988
పపరర: లకడక జసగస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:62-20-1012
వయససస:44
లస: ససస స

4013 SQX1851708
పపరర: ఈశశరమక నలక
ర రర

95-154/624

తసడడ:డ పడసరద ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకకరసత గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:25
లస: ససస స
4007 SQX2329621
పపరర: బషసరరన షపక

3996 SQX2554954
పపరర: బబలయఖ జసగస

95-154/619

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1009
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడక
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గటటట
ఇసటట ననస:62.20-1010
వయససస:24
లస: పప
4004 SQX2412369
పపరర: ససమత గటటట

95-154/621

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1009
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన రరవప గటటట
ఇసటట ననస:62-20-1010
వయససస:56
లస: పప
4001 SQX1338285
పపరర: అయఖపప గటటట

3993 SQX1346593
పపరర: బలరరస తలమరర

3991 SQX1338350
పపరర: సరయ రరస తలమరర

తసడడ:డ బలరరస తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1009
వయససస:53
లస: పప
3998 SQX1721224
పపరర: కకటటశశ ర రరవప గటటట

95-154/618

తసడడ:డ రరమబ తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ తలమరర
ఇసటట ననస:62-20-1008
వయససస:26
లస: పప
3995 SQX2554970
పపరర: కకటటశశరరరవప జసగస

3990 SQX1363662
పపరర: శక వనసకట రరజగష తలమరర

4015 SQX0914259
పపరర: తటటట కకళళ రరజగశశరర

95-154/632

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:63
లస: ససస స
95-154/634

4018 AP151000528463
పపరర: బబ లర మక తతట

95-154/899

భరస : లలకననదస తతట
ఇసటట ననస:62-20.-1016
వయససస:77
లస: ససస స
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4019 SQX1319533
పపరర: ససజజత తటటట కకలర
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95-154/926

భరస : వరరసజననయబలల తటటట కకలర
ఇసటట ననస:62.20-1016
వయససస:37
లస: ససస స
4022 SQX2471977
పపరర: శవ నగగశశరరరవప తతట

95-154/1368

95-154/635

95-154/636

95-154/637

95-154/908

95-154/1369

4032 MLJ2636181
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ కకవపశరర

4035 SQX1398917
పపరర: సతఖవత రరసర

4040 SQX1244912
పపరర: రరమ దడవ కగదనరర

95-154/644

95-154/638

95-154/639

తసడడ:డ హనసమయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:64
లస: పప

4027 SQX2255990
పపరర: శవ హహమలత తతట

95-155/901

4030 SQX2167187
పపరర: ససత రవమక పసడడ

95-154/1370

4033 MLJ2641405
పపరర: సరవతడ కకవపశరర

95-154/907

4036 SQX0738237
పపరర: సరయ మహన పసడయ
నసససకరరరవప
తసడడ:డ వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-20-1025
వయససస:27
లస: ససస స

95-154/640

4041 SQX0559195
పపరర: రరయమజదధనన మహమకద

4044 SQX2338234
పపరర: చదసచమక నలర మలర

4047 SQX0718932
పపరర: తరరమలబబబబ నలర మల
తసడడ:డ శవశసకర పడసరద నలర మల
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:38
లస: పప

95-154/643

తసడడ:డ పపద మలమఖదథడ కగదనరర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:24
లస: ససస స
95-154/645

4042 SQX1244920
పపరర: పపద మలమఖదథడ కగదనరర

95-154/646

తసడడ:డ కకసడయఖ కగదనరర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:48
లస: పప
95-154/1372

భరస : శవ శసకర పడసరద నలర మలర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:58
లస: ససస స
95-155/171

Deleted

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:47
లస: ససస స

95-154/642 4039 SQX1244938
4038 SQX1085845
పపరర: వరరసజననయబలల నశససకర రరవప
పపరర: నరకద కగదనరర

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:40
లస: పప
95-154/1371

95-157/1546

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:62-20.1021
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:62-20-1025
వయససస:60
లస: పప

భరస : పపద మలమఖదథడ కగదనరర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:44
లస: ససస స

4024 SQX2463370
పపరర: వర లకడక తతట

భరస : కకటటశశర రరవప పసడడ
ఇసటట ననస:62-20-1018
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ రరసర
ఇసటట ననస:62-20-1022
వయససస:52
లస: ససస స
95-154/641

భరస : తరరమల బబబబ నలర మల
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:29
లస: ససస స

4029 SQX2260685
పపరర: కకటటశశర రరవప పసడడ

95-154/1367

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-20-1017
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస రరడడడ
ఇసటట ననస:62-20-1021
వయససస:74
లస: పప

4037 SQX0738062
పపరర: పదక ననగకలమమరర
నసససకరరరవప
భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-20-1025
వయససస:56
లస: ససస స

4046 SQX0666693
పపరర: భబగఖ లకడక నలర మల

95-154/906

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పసడడ
ఇసటట ననస:62-20-1018
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:62-20.1021
వయససస:46
లస: పప

4043 SQX2277572
పపరర: శవ శసకర పడసరద నలర మలర

4026 AP151000528575
పపరర: భబరత తతట
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-20.1017
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-20-1018/1
వయససస:33
లస: పప
4034 MLJ1058510
పపరర: వరరరఘవరరడడడ కకవపశరర

95-157/1545

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-20-1018
వయససస:53
లస: ససస స
4031 SQX1851898
పపరర: రవ నలర మమకల

4023 SQX2458743
పపరర: యలర మసద తతట

4021 SQX2463321
పపరర: వర లకడక తతట

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లలకననదస
ఇసటట ననస:62-20-1017
వయససస:55
లస: పప
4028 SQX1915933
పపరర: ఉమ నలర మమకల

95-154/1366

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:62-20-1016
వయససస:29
లస: పప
4025 SQX0144543
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

4020 SQX2461671
పపరర: యలర మసద తతట

4045 SQX1582502
పపరర: మమధవ లత నలమల

95-155/170

భరస : హరరకకషష నలమల
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:29
లస: ససస స
95-155/172

4048 SQX2229243
పపరర: శవ శసకర పడసరద నలర మలర

95-155/902

తసడడ:డ హనసమయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:62-20-1026
వయససస:65
లస: పప
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4049 SQX2555936
పపరర: వజయలకడక కగదనరర
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95-154/647

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:57
లస: ససస స
4052 SQX2555944
పపరర: నరసససహస కగదనరర

95-154/650

95-155/903

95-154/653

95-154/656

95-154/658

95-154/661

95-154/664

భరస : గసటయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:71
లస: ససస స

4062 SQX1851971
పపరర: కనక దసరర పసటటల

4065 SQX0199869
పపరర: రమ యసపరరల

4068 SQX0599092
పపరర: వనసకటరరవప యసపరరల

4071 AP151000528468
పపరర: రరజగశశరర యసపరరల

95-154/665

4074 SQX1042183
పపరర: ససనతన మమడడపలర

4077 SQX1574558
పపరర: హరర కకషష మమడడపలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడపలర
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:23
లస: పప

4057 SQX1294040
పపరర: లకడక చనవల

95-154/652

4060 SQX1293802
పపరర: మహహష చనవల

95-154/655

95-154/657

4063 SQX1142785
పపరర: వర మణణ కరసత యమదవ
కకసడదపప
తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-20-1033
వయససస:26
లస: పప

95-155/173

95-154/659

4066 MLJ2641777
పపరర: ససధ దరరర

95-154/660

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:48
లస: ససస స
95-154/662

4069 SQX1889401
పపరర: వనసకటటశశరరర యసపరరల

95-154/663

తసడడ:డ అసకమక యసపరరల
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:70
లస: పప
95-154/909

4072 SQX0054064
పపరర: వననద కకషష బతస న

95-155/174

తసడడ:డ రరమసరశమ బతస న
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:35
లస: పప
95-154/666

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/668

95-154/1374

తసడడ:డ వరయఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-20.1034
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:22
లస: ససస స
4076 MLJ2642296
పపరర: సతఖవత మహసకరళ

95-154/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:73
లస: పప
4073 SQX1721513
పపరర: మనక శక మహసకరళ

4059 SQX0914077
పపరర: చటటటబబ యన వనసకట రరజ

4054 SQX2271781
పపరర: లఖత పడసనన ఈపపరర

భరస : లలమ కలమమర చనవల
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యసపరరల
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:65
లస: ససస స
4070 SQX2555928
పపరర: వనసకటటశశరరర యసపరరల

95-154/651

భరస : పడసరద పసటటల
ఇసటట ననస:62-20-1029
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1034
వయససస:41
లస: ససస స
4067 SQX1889419
పపరర: రరజగశశరర యసపరరల

4056 SQX1244953
పపరర: లకడక ససజల చటటటబబ యన

95-154/649

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప ఈపపరర
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:34
లస: పప
4064 MLJ2641876
పపరర: శవపరరశత యసపరరల

95-154/1373

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-20-1028
వయససస:46
లస: ససస స
4061 SQX1293851
పపరర: లలమ కలమమర చనవల

4053 SQX2362960
పపరర: ఆదథ లకడక ఈపపరర

4051 SQX0556811
పపరర: చదలవరడ ససధధర బబబబ

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదరరరవప ఈపపరర
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయగర ఈపపరర
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:44
లస: పప
4058 SQX0914101
పపరర: చటటట బబ యనన కళళవత

95-154/648

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1027
వయససస:63
లస: పప
4055 SQX2331064
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప ఈపపరర

4050 SQX0556332
పపరర: చదలవరడ ససదధప

4075 SQX1293927
పపరర: జయలలత చదలర మ పరసడడ

95-154/667

భరస : చదలర మ పరసడడ వనలకచమ
ఇసటట ననస:62-20-1035వయససస:30
లస: ససస స
95-154/669

4078 SQX1597428
పపరర: చదలర మ పరసడడ వనలకచమ

95-154/670

తసడడ:డ వనలకచమ సస
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:41
లస: పప
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4079 AP151000525513
పపరర: వనసకటకనకపడసరద మహసకరళ

95-154/671

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:49
లస: పప
4082 SQX1916121
పపరర: ఉదయ లకడక మరక

95-154/674

95-154/677

95-154/680

95-154/683

95-154/1377

95-155/906

95-154/684

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:48
లస: ససస స

4092 SQX2167500
పపరర: కకటటశశరమక మరక

4095 SQX2294197
పపరర: జకరరయమ మహమకద

4098 SQX2294031
పపరర: అబద బబగబమ షపక

4101 MLJ1057256
పపరర: వరలకడక కటటట బబ యన

95-154/687

4104 MLJ2636033
పపరర: ననగగశశరరరవప మలలర ల

95-154/1375

4107 SQX2277564
పపరర: ననగగససరర రరవప ఆరరధసఖల
తసడడ:డ రతస యఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-20-1040
వయససస:66
లస: పప

4087 MLJ2636306
పపరర: ససరగష ఆల

95-154/679

4090 MLJ2636322
పపరర: ననగయఖ ఆల

95-154/682

4093 SQX2270569
పపరర: లకడక సడరరఖవత అలమ

95-154/1376

భరస : ఏడడకకసడల రరవప అలమ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:41
లస: ససస స
95-155/904

4096 SQX2294205
పపరర: మహబగబ మహమకద

95-155/905

తసడడ:డ జకరరయమ మహమకద
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:54
లస: ససస స
95-155/907

4099 SQX2294148
పపరర: జబన మహమకద

95-155/908

భరస : ఏలయమస మహమకద
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/685

4102 SQX1244946
పపరర: ససరగష మసడడరర

95-154/686

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసడడరర
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:40
లస: పప
95-154/688

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:68
లస: పప
95-161/1011

95-154/676

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:47
లస: పప
4106 SQX2503936
పపరర: రరజఖస ఈరపననన

95-154/681

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:41
లస: ససస స
4103 MLJ1057637
పపరర: గసగయఖ కటట బబ యన

4089 MLJ1058213
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆల

4084 SQX1202902
పపరర: ననగ జజఖత ఆలమ

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అయగబ మహమకద
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రమణ మరక
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:31
లస: పప
4100 MLJ2641587
పపరర: లకడకకలమమరర కటటట బబ యన

95-154/678

భరస : రమణ మరక
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపస రరజ మరల
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:27
లస: ససస స
4097 SQX2155596
పపరర: గరపస రరజ మరక

4086 MLJ1057553
పపరర: సరసమమమ జఖస ఆలమ

95-154/673

భరస : ససరగష ఆలమ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:65
లస: పప
4094 SQX2229623
పపరర: శక లకడక మరక

95-154/675

భరస : బకకయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:41
లస: పప
4091 AP151000525413
పపరర: ససబబబరరవప మరకర

4083 AP151000528469
పపరర: మమణణకఖస మరకర

4081 SQX0218578
పపరర: గసటయఖ మహసకరళ

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:83
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-20-1037
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1038
వయససస:54
లస: ససస స
4088 SQX0661850
పపరర: ననగగశశర రరవప ఆలమ

95-154/672

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1035
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మరక
ఇసటట ననస:62-20-1037
వయససస:37
లస: ససస స
4085 MLJ1058171
పపరర: పప లలరమక ఆలమ

4080 SQX0218602
పపరర: శకనవరసరరవప మహసకరళ

4105 SQX2503704
పపరర: ససబబబరరవప ఈరపననన

95-154/1497

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-20-1039
వయససస:55
లస: పప
95-154/1378

4108 SQX2339034
పపరర: కకటటశశరమక ఆరరధసఖల

95-154/1379

భరస : ననగగశశర రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-20-1040
వయససస:55
లస: ససస స
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4109 SQX2277515
పపరర: రతన శశఖర ఆరధనయబలమ

95-154/1380

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఆరధనయబలమ
ఇసటట ననస:62-20-1040
వయససస:38
లస: పప
4112 SQX1990886
పపరర: వనసకట పదనకవత బబసపసత

95-122/448

95-155/176

95-162/231

95-155/179

95-155/182

95-155/185

95-155/188

4122 SQX1852714
పపరర: తరరపఠమక నరరసదనసస

4125 SQX0908236
పపరర: గణణశశర రరవప ససరరబబ యన

4128 SQX0535039
పపరర: సరసబబడజఖస ససరరబబ యన

4131 SQX0535427
పపరర: శవయఖ ససరరబబ యన

95-155/917

4134 SQX2287639
పపరర: వజయ లకడక ఎరరకలల

95-155/180

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:48
లస: పప

4137 SQX2256659
పపరర: పదనకవత నలర బబ యన
భరస : శకహరర రరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:47
లస: ససస స

4117 SQX1789965
పపరర: పవన కకషష చపసపడడ

95-161/613

4120 SQX1247825
పపరర: యశశధ రరణణ ససపత

95-155/178

4123 SQX0908251
పపరర: చసదడ శశఖర ససరరబబ యన

95-155/181

తసడడ:డ గణణశశర రరవప ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1043/1
వయససస:43
లస: పప
95-155/183

4126 SQX1852649
పపరర: భబనసమత నరరమదనసస

95-155/184

భరస : అమరననధ నరరమదనసస
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:29
లస: ససస స
95-155/186

4129 SQX1852656
పపరర: అమర ననధ నరరమదనసస

95-155/187

తసడడ:డ బబలసరశమ నరరమదనసస
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:32
లస: పప
95-155/189

4132 SQX2277036
పపరర: ధన లకడక కలరక

95-155/916

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:59
లస: ససస స
95-155/918

భరస : శకనవరస రరవప ఎరరకలల
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:46
లస: ససస స
95-154/1391

95-154/690

భరస : గణణశశర రరవప ససపత
ఇసటట ననస:62-21-1031/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఎరరకలల
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:47
లస: పప
4136 SQX2256691
పపరర: శకహరర రరవప నలర బబ యన

95-155/177

భరస : వనసకటటశశరరర ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:37
లస: పప
4133 SQX2274876
పపరర: శకనవరస రరవప ఎరరకలల

4119 SQX0520528
పపరర: రమమదడవ కటబట

4114 SQX1928357
పపరర: నసదథన మహహశశరర పపరరగబ

తసడడ:డ రరమమసజయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:62-21
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1043/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ కలరక
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:36
లస: ససస స
4130 MLJ1057652
పపరర: రవ కలరక

95-161/612

భరస : బబలసరశమ నరరసదనసస
ఇసటట ననస:62-21-1041
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-21-1043/1
వయససస:47
లస: పప
4127 MLJ1057645
పపరర: లకడక కలరరక

4116 SQX1080456
పపరర: ఇసదథర చపసపడడ

95-155/175

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-21
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : యలర మసద కటబట
ఇసటట ననస:62-21-56
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : యశశధ ససపత
ఇసటట ననస:62-21-1031/1
వయససస:25
లస: పప
4124 SQX0722926
పపరర: శవయఖ బబదథననడడ

95-154/689

భరస : రరమమసజయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:62-21
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:62-21
వయససస:48
లస: పప
4121 SQX0908269
పపరర: ససతతష కలమమర శసపటట

4113 SQX1852086
పపరర: వరసవ బబసపసత

4111 SQX1810522
పపరర: రతన శశఖర ఆరరధసఖల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-20-1040
వయససస:39
లస: పప

తలర : వనసకట పదనకవత బబసపసత
ఇసటట ననస:62-20-1041
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:62-21
వయససస:20
లస: ససస స
4118 SQX1179044
పపరర: రరమమసజయఖ చపసపడడ

95-154/1381

భరస : రతన శశఖర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-20-1040
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భసకరరరవప బబసపసత
ఇసటట ననస:62-20-1041
వయససస:53
లస: ససస స
4115 SQX1928449
పపరర: పడసనన జజఖత చపసపడడ

4110 SQX2338671
పపరర: లకడక పపరరషమ ఆరరధసఖల

4135 SQX1878818
పపరర: తరరపతమక నరసదనసస

95-195/125

భరస : బబల సరశమ నరసదనసస
ఇసటట ననస:62-21-1045
వయససస:52
లస: ససస స
95-154/1392

4138 SQX0036327
పపరర: పదనకవత వలర బబ యన

95-155/190

భరస : శకహరరరరవప వలర బబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:47
లస: ససస స
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4139 SQX0053934
పపరర: శకహరర రరవప వలర బబ యన

95-155/191

తసడడ:డ బసవపపననయఖ వలర బబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:49
లస: పప
4142 SQX2284479
పపరర: కకషష నకక

95-155/921

95-155/193

95-155/196

95-162/233

95-155/199

95-155/202

95-155/205

తసడడ:డ అదథశశషష కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:60
లస: పప

4152 SQX0673780
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ

4155 SQX0956375
పపరర: ఆవపల పడమల

4158 SQX1485003
పపరర: శకలలఖ పగరడడపరల

4161 SQX1077834
పపరర: అఖల వసశ పగరడడపరల

95-155/208

4164 SQX0886499
పపరర: పదనకవత కకసడదపప

95-162/234

4167 SQX2286847
పపరర: పపషప వల అసగరరగకలల
భరస : పపరయఖ అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:72
లస: ససస స

4147 SQX0722397
పపరర: వనసకట ససరగష అశశదనటట

95-155/195

4150 SQX0667659
పపరర: జజనకక బసడడ

95-162/232

4153 SQX1391267
పపరర: అనల కలమమర జవరజ

95-155/198

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవరజ
ఇసటట ననస:62-21-1049
వయససస:24
లస: ససస స
95-155/200

4156 SQX0956367
పపరర: కకశశర బబబబ ఆవపలల

95-155/201

తసడడ:డ వజయ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-21-1049
వయససస:41
లస: పప
95-155/203

4159 SQX1795475
పపరర: మసగమక పగరడడపరల

95-155/204

భరస : వనసకటటశశరరర పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1050
వయససస:45
లస: ససస స
95-155/206

4162 SQX0552760
పపరర: వనసకటటశశరరర పగరడడపరల

95-155/207

తసడడ:డ ననరరయణ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1050
వయససస:52
లస: పప
95-155/209

భరస : పపతమమ రరజ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:53
లస: ససస స
95-155/211

95-155/192

భరస : శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-21-1048
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1050
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజగషపకమమర కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:29
లస: ససస స
4166 SQX0886507
పపరర: పపతమమ రరజ కకసడదపప

95-155/197

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1050
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరపయఖ దననబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1050
వయససస:76
లస: ససస స
4163 SQX0886473
పపరర: పపడమ లతన కకసడదపప

4149 SQX0950774
పపరర: చనన వనసకటటష బసడడ

4144 SQX0722322
పపరర: ససధనఖ అశశదనటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప అశశదనటట
ఇసటట ననస:62-21-1047
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకశశర బబబబ పడమల
ఇసటట ననస:62-21-1049
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉలకకయ జవరశజ
ఇసటట ననస:62-21-1049
వయససస:43
లస: పప
4160 AP151000531285
పపరర: శకలసతల దననబబ యన

95-155/194

తసడడ:డ చన అచచనన బసడడ
ఇసటట ననస:62-21-1048
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:62-21-1049
వయససస:36
లస: ససస స
4157 SQX1398172
పపరర: వనసకటటశశరరర జవరశజ

4146 SQX0520379
పపరర: కనక దసరర మక వళళస

95-155/920

భరస : ససరగష అశశదనటట
ఇసటట ననస:62-21-1047
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-21-1048
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:62-21-1048
వయససస:33
లస: పప
4154 SQX1391176
పపరర: నవరతన కలమమరర జవరశజ

95-154/1393

భరస : వనసకయఖ వళళస
ఇసటట ననస:62-21-1047
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-21-1048
వయససస:28
లస: ససస స
4151 SQX0814459
పపరర: ససరగష బసడడ

4143 SQX2260800
పపరర: శరరష పపరరమమళళ

4141 SQX2277069
పపరర: శఖమల దడవ నకక

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ నకక
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:62-21-1047
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:62-21-1047
వయససస:51
లస: ససస స
4148 SQX0864843
పపరర: రగవత బసడడ

95-155/919

తసడడ:డ రరమయఖ నకక
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నకక
ఇసటట ననస:62-21-1046
వయససస:23
లస: పప
4145 SQX0520593
పపరర: లకడక సరయ చదలవరడ

4140 SQX2277051
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ నకక

4165 SQX0886481
పపరర: రరజగష కలమమర కకసడదపప

95-155/210

తసడడ:డ పసడదథశ రరజ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:36
లస: పప
95-155/922

4168 SQX2274835
పపరర: పవన కలమమర కకసడదపప

95-155/923

తసడడ:డ పపతనసమరరజ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:35
లస: పప
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4169 SQX2274769
పపరర: ఉదయ శరకవణణ కకసడదపప

95-155/924

4170 SQX0894691
పపరర: చసదడకళ పగరడడపరల

భరస : పవన కలమమర యమదవ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1054
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055
వయససస:39
లస: ససస స

4172 SQX2331825
పపరర: రవ పగరడడపరల

4173 SQX2332989
పపరర: మమఘన పగరడడపరల

95-155/925

తసడడ:డ బలరరమ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055
వయససస:53
లస: పప
4175 SQX2461432
పపరర: మసజల పగరడడపరల

95-154/1395

4176 SQX2450807
పపరర: వనణబ గరపరల కటట

95-155/926

95-154/1396

Deleted

తసడడ:డ వనణబ గరపరల కటట
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:27
లస: ససస స
4181 SQX2448447
పపరర: అసజన దడవ కటట

95-155/927

95-155/218

95-155/221

95-155/223

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటటట సబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:47
లస: పప

95-155/219

4188 SQX2040962
పపరర: వహహద షపక

4191 AP151000531103
పపరర: మసగ బబదథననడడ

95-155/226

4194 MLJ1056936
పపరర: రరమతషలశమక పలకలకరర

95-154/1074

4197 SQX2040947
పపరర: చనసదథన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:20
లస: ససస స

95-154/1397

Deleted

తసడడ:డ యలర మసద కటట
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:30
లస: పప
4180 SQX1440502
పపరర: కకషషయఖ పగరడడపరల

95-155/215

4183 SQX0036467
పపరర: కలమఖణణ తషళళ
ర రర

95-155/217

4186 AP151000531547
పపరర: వనసకటరతనమక కరగటట

95-155/220

4189 SQX0723122
పపరర: మమధవ ఏ. ఏ

95-155/222

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఏ
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/224

4192 AP151000531108
పపరర: సరసబబడజఖస కకతస పలర

95-155/225

భరస : ననగగశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:47
లస: ససస స
95-155/227

భరస : వనసకటసరశమ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:77
లస: ససస స
95-155/229

4177 SQX2444982
పపరర: వనణబ గరపరల కటట

భరస : శవనననరరయణమగరరస కరగటట
ఇసటట ననస:62-21-1060
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లకకణరరవప బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:67
లస: ససస స
4196 SQX0722876
పపరర: శకనవరస రరవప కటటట సబబ యన

4185 SQX0894642
పపరర: లకడక లలమవత కరగటట

95-154/1394

భరస : కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:62-21-1057
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపధన థశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:43
లస: ససస స
4193 AP151000531105
పపరర: పదనకవత పలలర కకసడ

95-155/216

భరస : శకనవరస రరవప కరగటట
ఇసటట ననస:62-21-1060
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణమగరరస కరగటట
ఇసటట ననస:62-21-1060
వయససస:47
లస: పప
4190 MLJ2645273
పపరర: అసజల పపదథనశశటట

4182 SQX1449132
పపరర: వనసకట దసరర దడవ శరసశశటట

4174 SQX2467173
పపరర: కకషషయఖ పగరడడ పరల

తసడడ:డ బలరరమయఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1057
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-21-1057
వయససస:43
లస: పప
4187 AP151000531347
పపరర: శకనవరసరరవప కరగటట

95-155/214

భరస : కకషషయఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబ గరపరల కటట
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:37
లస: ససస స
4184 SQX0054775
పపరర: కలమమర సరశమ తషళళళరర

4179 SQX1397174
పపరర: మసజల పగరడడపరల

95-155/213

తసడడ:డ బలరరస
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద కటట
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:30
లస: పప
95-154/1398

4171 AP151000531286
పపరర: బబలరరమయఖ పగరడడపరల

తసడడ:డ పపసటయఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రవ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:62-21-1055
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1055/1
వయససస:39
లస: ససస స
4178 SQX2444990
పపరర: అసజనన దడవ కటట

95-155/212

4195 SQX0723031
పపరర: శకధర ఏ. ఏ

95-155/228

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఏ
ఇసటట ననస:62-21-1062
వయససస:35
లస: పప
95-204/720

4198 SQX1293679
పపరర: లకడక తడజససశన జజజల

95-154/691

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజజల
ఇసటట ననస:62-21-1063
వయససస:25
లస: ససస స
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4199 SQX1029728
పపరర: సరయ తడజ పడననథథ కకలమరర

95-154/692

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:62-21-1064
వయససస:27
లస: ససస స
4202 SQX0964346
పపరర: బబపయఖ నలమగరరర

95-154/695

95-155/230

95-155/233

95-155/236

95-155/928

95-154/1493

Deleted
95-154/698

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:27
లస: ససస స
4223 SQX1574541
పపరర: ఉష శక శశభ మసడడరర

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:43
లస: ససస స

95-155/234

4212 SQX0459479
పపరర: షరజహన షపక

4215 SQX1984160
పపరర: శరరజ బబష

4218 SQX2487882
పపరర: శక లకడక కరరక

95-154/701

95-155/237

4207 SQX0722496
పపరర: రగషరక ససలమసనన షపక

95-155/232

4210 SQX1725290
పపరర: మహమకద జజకకర షపక

95-5/884

4213 MLJ2645083
పపరర: సయఖద పసరరవల షపక

95-155/238

4216 SQX2436566
పపరర: భబగఖవత బబయ బబ సదథల

95-154/1494

4219 SQX2192060
పపరర: రరజగసదడ రరడడడ కరరక

95-155/930

Deleted

తసడడ:డ సతస రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:62-21-1070
వయససస:40
లస: పప

95-154/699 4222 SQX1537002
4221 SQX1465237
పపరర: లకడక తరరపతమక చననసశశటట
పపరర: మమధవ చదననస

4227 SQX0666545
పపరర: అరరణ చననసశశటట
భరస : సరసబబ శవ రరవ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:44
లస: ససస స

95-155/929

భరస : ననగ శసకర సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1067
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:62-21-1070
వయససస:33
లస: ససస స

4224 SQX1011493
పపరర: తరరపతయఖ చననసశశటట

95-155/235

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:62-21-1066
వయససస:38
లస: పప

95-154/700

భరస : నరగసదడ కలమమర చదననస
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/702

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:27
లస: పప
95-155/240

95-154/697

తసడడ:డ యస ఎ కరరమ
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లల వర పడసరద మసడడరర
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:33
లస: ససస స
4226 AP151000531045
పపరర: అరరణ కలమమరర చననసశశటట

4209 SQX0722512
పపరర: అబబనల హక షపక

4204 SQX1085712
పపరర: హససనన షపక

భరస : అబబనల హక షపక
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన భబష
ఇసటట ననస:62-21-1067
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సటటట రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:62-21-1070
వయససస:40
లస: పప

4220 SQX1004340
పపరర: దసరర భవరన చననసశశటట

95-155/231

తసడడ:డ అబబనల బబషర షపక
ఇసటట ననస:62-21-1066
వయససస:36
లస: పప

భరస : సయద పసర వల షపక
ఇసటట ననస:62-21-1066
వయససస:27
లస: ససస స
4217 SQX2487874
పపరర: రరజగసదడ రరడడడ కరరక

4206 SQX1725241
పపరర: సలమక ఫరతమమ షపక

95-154/694

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస ఏ కరరస షపక
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:85
లస: పప
4214 SQX2196590
పపరర: శరలనన షపక

95-154/696

భరస : యస మహమకద జజకకర
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎస ఏ కరరస షపక
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:42
లస: పప
4211 SQX0722470
పపరర: అబబనల కరరమ షపక

4203 SQX0914317
పపరర: సడరర అనసరరధన

4201 SQX0964353
పపరర: లకడక నలమగరరర

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1064
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబబనల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:62-21-1065
వయససస:36
లస: ససస స
4208 SQX0722553
పపరర: అబబనల హహహ బబబబ షపక

95-154/693

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:62-21-1064
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1064
వయససస:68
లస: పప
4205 SQX0722454
పపరర: బసరరరననసర ఆఫసడన షపక

4200 SQX1244870
పపరర: రతన సససధడర కకలమరర

4225 SQX0666529
పపరర: లకడక తరరపతమక చననసశశటట

95-155/239

తసడడ:డ వనసకట రరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:29
లస: ససస స
95-155/241

4228 SQX0448993
పపరర: శవమక గటటట

95-155/242

భరస : సరసబయఖ గటటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:47
లస: ససస స
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4229 SQX1136150
పపరర: సరసబశవ రరవప చననసశశటట

95-155/243

తసడడ:డ రరమ సరశమ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:30
లస: పప
4232 SQX2400067
పపరర: అరరణ చననసశశటట

95-155/244

తసడడ:డ పరశరరమయఖ చననస శశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:48
లస: పప
95-156/1039

భరస : వనసకటరరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:44
లస: ససస స

4234 SQX2520823
పపరర: శకలకడక చననసశశటట

4230 AP151000531046
పపరర: వనసకటరరవప చననసశశటట

4233 SQX1465179
పపరర: వనసకటటశశరమక చననసశశటట

4231 MLJ2646230
పపరర: సరసబయఖ గటటట

95-155/245

తసడడ:డ సరసబయఖ గటటట
ఇసటట ననస:62-21-1071
వయససస:69
లస: పప
95-154/703

తసడడ:డ వనసక రరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1071K
వయససస:25
లస: ససస స
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95-137/781

భరస : రరపపశ కలమమర చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:39
లస: ససస స
4237 SQX0666594
పపరర: వజయ కలమమరర చననసశశటట

95-155/247

95-155/250

95-155/252

95-155/255

95-162/870

భరస : వనసకట శవ పడసరద చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-21-1075
వయససస:30
లస: ససస స

4244 AP151000531054
పపరర: వరరసజమక పససపపలలటట

4247 SQX2249530
పపరర: రరహహత రరడడడ పలమనటట

4250 SQX2158277
పపరర: మధవ కసపర

95-155/257

4253 MLJ2645059
పపరర: దసరరరరరవప చనగసటటపరటట

95-155/253

4256 SQX1928274
పపరర: లలహనగర శరసత చడబబడ లల
తసడడ:డ AP సరశమ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:62-21-1076
వయససస:22
లస: ససస స

95-155/249

4242 MLJ2645281
పపరర: ననగమణణ పససపపలలటట

95-155/251

4245 AP151000531057
పపరర: ననగగశశరరరవప పససపపలలటట

95-155/254

తసడడ:డ శవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1073
వయససస:40
లస: పప
95-154/1400

4248 SQX2208379
పపరర: కసపర సశరష భబరత కరసపర

95-154/1401

తసడడ:డ కసప బబలసరశమ
ఇసటట ననస:62-21-1074
వయససస:18
లస: ససస స
95-162/871

4251 MLJ2646404
పపరర: వనసకటశవపడసరద చనగసటటపరటట

95-155/256

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చనగoటటపరటట
ఇసటట ననస:62-21-1075
వయససస:36
లస: ససస స
95-155/258

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చనగoటటపరటట
ఇసటట ననస:62-21-1075
వయససస:34
లస: పప
95-155/933

4239 SQX0666222
పపరర: బడహకయ చననసశశటట

భరస : ననగగశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1073
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ కసపర
ఇసటట ననస:62-21-1074
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప చనగoటటపరటట
ఇసటట ననస:62-21-1075
వయససస:50
లస: ససస స
4255 SQX2284412
పపరర: శరరద చనగసటటపరటట

95-155/931

తసడడ:డ సప మశశఖర రరడడడ పలమనటట
ఇసటట ననస:62-21-1074
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప కసపర
ఇసటట ననస:62-21-1074
వయససస:39
లస: పప
4252 MLJ2645067
పపరర: వనసకటరమణ చనగసటటపరటట

4241 SQX2195675
పపరర: నరసససహ రరవప నడడ కకసడ

95-155/246

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1073
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరకక
ఇసటట ననస:62-21-1073
వయససస:62
లస: పప
4249 SQX2158269
పపరర: బబల సరశమ కసపర

95-155/248

తసడడ:డ భబసకర నడడ కకసడ
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప కరకక
ఇసటట ననస:62-21-1073
వయససస:48
లస: ససస స
4246 AP151000531009
పపరర: కకటటశశరరరవప కరకక

4238 SQX0885665
పపరర: రరపపశ కలమమర చననసశశటట

4236 SQX1582528
పపరర: వజయదసరర చననసశశటట

భరస : తరరపతయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:87
లస: పప
4243 AP151000531598
పపరర: సరబబడజఖస కరకక

95-154/1399

తసడడ:డ నరరరమ రరవప వపనస
ర టటరర
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:33
లస: పప

భరస : బడమయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1072
వయససస:63
లస: ససస స
4240 AP151000531049
పపరర: వనసకటటశశరరర చననసశశటట

4235 SQX2239184
పపరర: రవసదడ బబబబ వపనస
ర టటరర

4254 SQX2277150
పపరర: ననగగశశర రరవప చనగసటటపరటట

95-155/932

తసడడ:డ ఊర వనసకయఖ చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-21-1075
వయససస:56
లస: పప
95-154/704

4257 SQX2353522
పపరర: లలహనగర శరసత చడబబడ లల

95-155/934

Deleted

తసడడ:డ అప సరశమ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:62-21-1076
వయససస:22
లస: ససస స
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4258 AP151000531032
పపరర: జవరనసదస పలమర

95-155/259

భరస : సరసబయఖ పలమర
ఇసటట ననస:62-21-1079
వయససస:57
లస: ససస స
4261 AP151000531035
పపరర: రమణ వనలలపరర

తసడడ:డ సరసబయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1079
వయససస:46
లస: పప
95-155/262

భరస : వరయఖ వనలలపరర
ఇసటట ననస:62-21-1080
వయససస:47
లస: ససస స
4264 SQX0280123
పపరర: రమణన తతట

95-155/265

95-155/268

95-155/271

95-155/274

95-155/935

95-155/937

4271 SQX0280198
పపరర: వజయలకడక దనసరర

4274 AP151000531099
పపరర: చలమయఖ కకసఢదపప

4277 SQX0885707
పపరర: ధనలకడక కరససల

4280 SQX2415347
పపరర: దసరరర రరవప దదసత బబ యన

95-155/940

4283 SQX2189439
పపరర: వనసకటటశశరమక కయతన

95-155/272

భరస : చలపత రరవప కయతన
ఇసటట ననస:62-21-1086/1 2/4 LINE
వయససస:32
లస: ససస స

4286 SQX0280230
పపరర: కకటటశశరర ఐనన
భరస : కకటటశశర రరవప ఐనన
ఇసటట ననస:62-21-1088
వయససస:34
లస: ససస స

95-155/267

4269 SQX1366476
పపరర: ససజజత కకసడదపప

95-155/270

4272 SQX1364132
పపరర: సరయ కకకషష కకసడదపప

95-155/273

తసడడ:డ చలమయఖ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:25
లస: పప
95-155/275

4275 MLJ1055276
పపరర: పపరష చసదడరరవప దనసరర

95-155/276

తసడడ:డ వరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:60
లస: పప
95-155/277

4278 SQX2417053
పపరర: ఎడడకకసడలల దదసతబబ ఈన

95-155/936

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల దదసతబబ ఈన
ఇసటట ననస:62-21-1086
వయససస:52
లస: పప
95-155/938

4281 SQX2262681
పపరర: మబరళకకషష దదసతబబ యన

95-155/939

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1086
వయససస:18
లస: పప
95-155/941

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:62-21-1086/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-155/943

4266 AP151000531040
పపరర: శవయఖ తతట

తసడడ:డ చలమయఖ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల దదసత బబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1086
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1086/1
వయససస:56
లస: పప
4285 SQX2211183
పపరర: వనసకటటశశరమక కయతన

95-155/269

భరస : గబరరననథ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:62-21-1086
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల దదసతథథబబ ఈన
ఇసటట ననస:62-21-1086
వయససస:48
లస: ససస స
4282 SQX2208718
పపరర: చలపత రరవప కరయతన

4268 AP151000531097
పపరర: శకనవరస వనమవరపప

95-155/264

తసడడ:డ యలర మసద తతట
ఇసటట ననస:62-21-1081
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:33
లస: ససస స
4279 SQX2416832
పపరర: ఉమ రరణణ దదసతబబ ఈన

95-155/266

భరస : పపరష చసదడరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:37
లస: పప
4276 SQX2274777
పపరర: వనసకటటశశరమక దనసరర

4265 SQX0653287
పపరర: వనసకయఖ తతట

4263 SQX0653279
పపరర: ససబడహకణఖస వనలలపరర
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప వనలలపరర
ఇసటట ననస:62-21-1080
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:62-21-1083
వయససస:53
లస: పప

భరస : చలమయఖ కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-21-1084
వయససస:47
లస: ససస స
4273 MLJ1053305
పపరర: సతఖననరరయణ దనసరర

95-155/263

తసడడ:డ శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-21-1081
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస వనమవరపప
ఇసటట ననస:62-21-1083
వయససస:47
లస: ససస స
4270 AP151000531098
పపరర: వనసకటససబబమక కకసఢదపప

4262 SQX1485060
పపరర: శకనస వనలలపరర

95-155/261

భరస : ససబడహకణఖస వనలలపరర
ఇసటట ననస:62-21-1080
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వనలలపరర
ఇసటట ననస:62-21-1080
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనoకయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-21-1081
వయససస:37
లస: ససస స
4267 AP151000531096
పపరర: శసకరభవరన వనమవరపప

95-155/260 4260 AP151000531036
4259 MLJ2645802
పపరర: సడరఖననరరయణ తనడడబబ యన
పపరర: లకడక వనలలపరర

4284 SQX2155893
పపరర: చలపత రరవప కయతన

95-155/942

తసడడ:డ అసజయఖ కయతన
ఇసటట ననస:62-21-1086/1 2/4 LINE
వయససస:36
లస: పప
95-155/278

4287 SQX0630095
పపరర: కకటటశశర రరవప ఐనన

95-155/279

తసడడ:డ పసచచయఖ ఐనన
ఇసటట ననస:62-21-1088
వయససస:40
లస: పప
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4288 SQX2260271
పపరర: రరమ కకషప ర ఎనకరపలర

95-155/944

4289 SQX2155901
పపరర: రరమ కకషప ర ఎనకరపలర

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఉరఫ సరసబశవ రరవప ఎనక
ఇసటట ననస:62-21-1089/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎనకరపలర
ఇసటట ననస:62-21-1089/1
వయససస:37
లస: పప

4291 SQX2463826
పపరర: ససలమసనన సయద

4292 SQX2482073
పపరర: ససలమసనన సయద

95-155/947

భరస : ననగ రరజ సనకకననన
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:45
లస: ససస స
4297 SQX2193548
పపరర: సశరరజఖ లకడక బటటట

95-155/950

95-155/283

95-155/955

95-155/284

95-155/287

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1096
వయససస:29
లస: ససస స

95-155/953

4304 SQX2228609
పపరర: ననగరసదడ సససగ బబ సదథల

4307 SQX1790906
పపరర: రవ కలమమర ఆవపల

4310 MLJ1051523
పపరర: అసకమరరవప తనటట

95-155/290

4313 MLJ2645372
పపరర: ససధనకర తతడదసదసల

95-155/956

4316 AP151000531294
పపరర: శతనరరవమక పససపపలలటట
భరస : ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1096
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ సరనకకననన
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:24
లస: ససస స
4296 SQX2227445
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటట

95-155/949

4299 SQX2256196
పపరర: భరత కలమమర బటటట

95-155/952

4302 SQX2228583
పపరర: కలమఖణణ బబయ బబ సదథల

95-155/954

4305 SQX2194124
పపరర: జజఖత రరస బబయ బబ సదథల

95-155/957

భరస : దసరర సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:22
లస: ససస స
95-155/285

4308 MLJ2645455
పపరర: శవకలమమరర తనటట

95-155/286

భరస : అసకమకరరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-21-1093
వయససస:35
లస: ససస స
95-155/288

4311 SQX0280495
పపరర: గరవసదరరజలల కరజ

95-155/289

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరజ
ఇసటట ననస:62-21-1093
వయససస:47
లస: పప
95-155/291

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1094
వయససస:41
లస: పప
95-155/292

95-155/280

భరస : సతఖననరరయణ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అసమమరరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-21-1093
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:62-21-1094
వయససస:36
లస: ససస స
4315 SQX1518986
పపరర: శరరష పససపపలలటట

4301 SQX2228575
పపరర: సతఖననరరయణ సససగ బబ సదథల

4293 SQX1467134
పపరర: నవన సరనకకననన

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:62-21-1092
వయససస:56
లస: పప

భరస : గరవసదరరజలల కరజజ
ఇసటట ననస:62-21-1093
వయససస:42
లస: ససస స
4312 MLJ2645422
పపరర: ససబబరతస మక తతడదసదసల

95-155/951

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ కలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:62-21-1092
వయససస:46
లస: ససస స
4309 MLJ2645448
పపరర: భగలకడక కరజజ

4298 SQX2195188
పపరర: పపషకల రరజ బటటట

95-155/946

తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:30
లస: పప
4306 SQX1790872
పపరర: ననగమలలర శశరర ఆవపల

95-155/282

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బటటట
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:62-21-1091
వయససస:51
లస: ససస స
4303 SQX2195238
పపరర: దసరర సససగ బబ సదథల

4295 SQX0851022
పపరర: ననగ రరజ సనకకననన
తసడడ:డ పసచచరరజయఖ సనకకననన
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బటటట
ఇసటట ననస:62-21-1090
వయససస:42
లస: ససస స
4300 SQX1795442
పపరర: పదనకవత మమమలమ

95-155/948

భరస : జలమన సయద
ఇసటట ననస:62-21-1089/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/281

4290 SQX2414613
పపరర: లకడక చసదథక
డ ఎనకరపల

భరస : రరమ కకశశర ఎనకరపల
ఇసటట ననస:62-21-1089/1
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

భరస : జలమన సయద
ఇసటట ననస:62-21-1089/1
వయససస:31
లస: ససస స
4294 SQX0851014
పపరర: వజయ సనకకననన

95-155/945

4314 SQX1597642
పపరర: వనసకరయమమక సరదస

95-162/235

భరస : రరమయఖ సరదస
ఇసటట ననస:62-21-1095
వయససస:76
లస: ససస స
95-155/293

4317 SQX1136077
పపరర: సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట

95-155/294

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1096
వయససస:31
లస: పప
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4318 SQX0070102
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట

95-155/295

తసడడ:డ ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1096
వయససస:32
లస: పప
4321 SQX1810621
పపరర: యస ఆర కకషష మబవశల

95-155/298

95-154/1403

95-155/302

95-155/304

95-155/307

95-155/309

95-155/311

తసడడ:డ రరజ పపదన థ బబ సత
ఇసటట ననస:62-21-1106/1
వయససస:50
లస: పప

95-137/792

4329 MLJ1050186
పపరర: మమధవకలమమరర వణబకకరర

95-155/303

భరస : శకనవరసరరవప వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:35
లస: ససస స
95-155/305

4334 AP151000531248
పపరర: సరసబశవరరవప పపననన

4337 SQX2287696
పపరర: నరకల దడవ తతట

4340 SQX0143636
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననయబడడ

95-155/959

4343 SQX2284461
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-155/308

4346 SQX2287167
పపరర: పపదథన రరజ బబ సత
తసడడ:డ లకకయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:62-21-1106/1
వయససస:80
లస: పప

95-155/306

4335 SQX2533396
పపరర: శరసత రరమశశటట

95-155/1083

భరస : యలమసద రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:39
లస: ససస స
95-155/958

4338 SQX0036483
పపరర: ససజజత ననయబడడ

95-155/310

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:38
లస: ససస స
95-155/312

4341 SQX0143594
పపరర: సరసబశవరరవప ననయబడడ

95-155/313

తసడడ:డ శకరరమబలల ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:68
లస: పప
95-155/960

తసడడ:డ శవ శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:38
లస: పప
95-155/315

4332 MLJ1050327
పపరర: తరరమలరరవప వణబకకరర
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:41
లస: ససస స
4345 MLJ1054584
పపరర: శకనవరసరరవప బబ సతన

95-155/301

భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-21-1105
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-21-1106
వయససస:59
లస: ససస స
4342 SQX2277168
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

4331 MLJ1050137
పపరర: వజయలకడక వణబకకరర

95-154/1402

4326 SQX1390384
పపరర: శవ రరమ కకషష కలమమర
బబదథననడడ
తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-21-1102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపననన
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-21-1105
వయససస:41
లస: పప
4339 SQX0280503
పపరర: లకడక కరమమశశరర ననయబడడ

4328 SQX2529899
పపరర: యలమసద రరవప రరమశశటట

4323 SQX2226223
పపరర: వనసకట రరమ బడహకస గబసటట

95-155/300

భరస : వరరరఘవయఖ వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:67
లస: పప
4336 SQX1397125
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట

4325 AP151000531297
పపరర: లకడక జరటట

95-155/297

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పపననన
ఇసటట ననస:62-21-1104
వయససస:57
లస: ససస స
4333 MLJ1050145
పపరర: వరరరఘవయఖ వణబకకరర

95-155/299

భరస : రరమమరరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-21-1102
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-21-1102
వయససస:57
లస: పప
4330 AP151000531247
పపరర: ననగరతనమక పపననన

4322 SQX0054510
పపరర: వనసకటటశశరరర మబవశల

4320 SQX0036400
పపరర: పదనకవత మబవశల

భరస : వనసకటటశశరరర మబవశల
ఇసటట ననస:62-21-1097
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అకగకశశర రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:62-21-1097
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట రరమబడహకస
ఇసటట ననస:62-21-1102
వయససస:24
లస: ససస స
4327 AP151000531298
పపరర: రరమమరరవప జరటట

95-155/296

తసడడ:డ చనననగభగషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-21-1096
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:62-21-1097
వయససస:31
లస: పప
4324 SQX2244192
పపరర: సరయ పవన గబసటట

4319 AP151000531293
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట

4344 MLJ1056902
పపరర: లకడక బబ సతన

95-155/314

భరస : శకనవరసరరవప బబ సత
ఇసటట ననస:62-21-1106/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-155/961

4347 SQX2273621
పపరర: నతన బబ సత

95-155/962

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:62-21-1106/1
వయససస:19
లస: పప
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4348 SQX0054379
పపరర: శవ పడసరద కకతస పలర
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95-155/316

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:62-21-1180
వయససస:28
లస: పప
4351 SQX1305532
పపరర: మధస తలమశశటట

95-154/707

95-154/710

95-161/615

95-155/963

95-155/319

95-151/818

95-154/1406

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-22-1111
వయససస:37
లస: పప

4361 AP151000531368
పపరర: శతమక చనవల

4364 SQX2483089
పపరర: మమధసరర లత చనవల

4367 SQX2296507
పపరర: ఇబడహహస షపక

4370 SQX2296200
పపరర: హమద షపక

95-155/967

95-151/723

4373 SQX2296671
పపరర: మలర క షపక

95-154/709

4356 SQX1765577
పపరర: నతష బసగరరర

95-161/614

4359 SQX1508268
పపరర: చదజతనఖ బసగరరర

95-163/120

తసడడ:డ కకషష రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:62-22
వయససస:33
లస: పప
95-155/317

4362 MLJ1053941
పపరర: గరవసదరరజలల చనవల

95-155/318

తసడడ:డ ససబబయఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1108
వయససస:65
లస: పప
95-155/964

4365 NDX3110939
పపరర: మమధసరర లత చనవల

94-18/925

తసడడ:డ శకనస చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1109 , 1 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
95-154/1404

4368 SQX2296606
పపరర: రహమత షపక

95-154/1405

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:54
లస: ససస స
95-155/965

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:30
లస: పప

భరస : హమద
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:28
లస: ససస స
4375 SQX1851120
పపరర: శవ శకనవరస రరవప జరటట

95-161/616

తసడడ:డ బబడద సరహహబ
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమలక
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:26
లస: ససస స
4372 SQX2296366
పపరర: షకకల షపక

4358 SQX1765528
పపరర: కకషష రరవప బసగరరర

4353 SQX1085910
పపరర: ననగమణణ పప తరర

తసడడ:డ శకరరమ చసదసడడడ బసగరరర
ఇసటట ననస:62-22
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:62-22-1109
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:60
లస: పప
4369 SQX2296499
పపరర: ఆశయ షపక

95-154/711

భరస : గరవసదరరజలల చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1108
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1109
వయససస:44
లస: పప
4366 SQX2036812
పపరర: ఇబడహహస షపక

4355 SQX1085902
పపరర: నళపరటట వససతస నలపరటట

95-154/706

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:62-21-1209/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలర యఖ బసగరరర
ఇసటట ననస:62-22
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-22-1107
వయససస:18
లస: పప
4363 AP151000531563
పపరర: శకనవరసరరవప చనవల

95-154/708

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:62-21-1209/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:62-22
వయససస:55
లస: ససస స
4360 SQX2188746
పపరర: మమధవ చనవల

4352 SQX0990580
పపరర: చడబబడ లల శకనవరస గగడ

4350 SQX0990564
పపరర: చడబబడ లల లకడక పడసనన

భరస : శకనవరస గగడ
ఇసటట ననస:62-21-1209
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:62-21-1209
వయససస:52
లస: పప

భరస : మబరబ ఓబలబబ యన
ఇసటట ననస:62-21-1209/1
వయససస:42
లస: ససస స
4357 SQX1765544
పపరర: కకటటశశరమక బసగరరర

95-154/705

తసడడ:డ శకనవరస గగడ
ఇసటట ననస:62-21-1209
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తలమశశటట
ఇసటట ననస:62-21-1209
వయససస:42
లస: పప
4354 SQX1491935
పపరర: శరరర ఓబలబబ యన

4349 SQX0990572
పపరర: చడబబడ లల దథవఖ సపసదన

4371 SQX2296986
పపరర: మమలక షపక

95-155/966

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:28
లస: పప
95-155/968

4374 SQX2328011
పపరర: రహహస షపక

95-155/969

తసడడ:డ రబబబన
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రబబబన
ఇసటట ననస:62-22-1110
వయససస:21
లస: పప

95-153/772
4376 SQX2392330
పపరర: జరటట మహన కకషష జరటట శవ
శకనవరస రరవప
భరస : జరటట శవ శకనవరస రరవప శవ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-22-1111
వయససస:33
లస: ససస స

95-154/1407
4377 SQX2402931
పపరర: జరటట శవ శకనవరస రరవప జరటట
సరసబశవ రరవప
తసడడ:డ జరటట సరసబశవ రరవప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-22-1111
వయససస:36
లస: పప
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4378 SQX1853092
పపరర: మహన కకషష జరటట
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95-155/320

భరస : శవ శకనవరస రరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-22-1111
వయససస:34
లస: ససస స
4381 SQX1916311
పపరర: మసజ భబరర వ వనమబల

95-155/322

4382 SQX0520361
పపరర: సరమమమ జఖస చనవల

95-155/325

4385 SQX1888155
పపరర: షణబకఖ మణణకరసత రరవపరర

భరస : వనసకట రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:62-22-1112 LAKSHMI NIVASA
వయససస:71
లస: ససస స

4388 AP151000531316
పపరర: వరమక తనడడబబ యన

తసడడ:డ ససత రరమయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-22-1113
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపపడడ
ఇసటట ననస:62-22-1114
వయససస:22
లస: పప
4396 AP151000531313
పపరర: మననకలమమరర కలరరక

95-155/331

95-49/944

తసడడ:డ పపరయఖ పలర పప తషల
ఇసటట ననస:62-22-1120
వయససస:36
లస: పప

4397 SQX1618539
పపరర: హహమసత సరయ కకషష కలరరక

4400 SQX2290328
పపరర: కలమమరర మమకల

95-155/970

4403 SQX1077776
పపరర: శశషష కలమమర మబతనఖల

95-165/53

4406 MLJ2646164
పపరర: లకడక కకలక
ర రర
భరస : సతఖనననరరయణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-22-1121
వయససస:42
లస: ససస స

4386 SQX1361351
పపరర: ననగ మననహర రరవపరర

95-162/237

95-155/328
4389 SQX0070144
పపరర: రరమచసదడ రరవప తనడడబబ యన

4392 SQX1768373
పపరర: వజయ లలత దడవ రరవపపడడ

95-165/54

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపపడడ
ఇసటట ననస:62-22-1114
వయససస:49
లస: ససస స
95-165/56

4395 SQX1618513
పపరర: కకరస ర కలరరక

95-155/330

తసడడ:డ ధరరక రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-22-1115
వయససస:23
లస: ససస స
95-155/332

4398 SQX1992130
పపరర: బబబన మమలమల షపక

95-137/633

తసడడ:డ బబబన మహబగబ బబడద షపక
ఇసటట ననస:62-22-1115 4TH LINE
వయససస:20
లస: పప
95-154/1408

4401 SQX1971456
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమకల

95-155/333

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-22-1116
వయససస:21
లస: పప
95-155/334

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మబతనఖల
ఇసటట ననస:62-22-1119
వయససస:26
లస: పప
95-155/336

95-155/324

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-22-1113
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-22-1116
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:62-22-1118
వయససస:23
లస: ససస స
4405 SQX1390178
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప తషల

95-155/327

తసడడ:డ ధరరక రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-22-1115
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-22-1116
వయససస:44
లస: పప
4402 SQX2301844
పపరర: శవ ననగగసదడస మమమళరపలర

4394 SQX1768365
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవపపడడ

4383 SQX1941723
పపరర: మసజ భబరర వ వనమబల

తసడడ:డ ససవర బడహకస రరవపరర
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:62-22-1114
వయససస:49
లస: పప

భరస : ధరరకరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-22-1115
వయససస:40
లస: ససస స
4399 SQX2297489
పపరర: శకనవరస రరవప మమకల

95-162/236

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరవపపడడ
ఇసటట ననస:62-22-1114
వయససస:24
లస: ససస స
95-165/55

95-151/724

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-22-1113
వయససస:60
లస: ససస స

95-155/329 4391 SQX1768381
4390 SQX1111046
పపరర: సరసబ ససవర రరవప తనడడబబ యన
పపరర: రమఖ రరవపపడడ

4393 SQX1768399
పపరర: రఘబ రరవపపడడ

95-155/323

తసడడ:డ శవ బడహకస రరవపరర
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:22
లస: పప
95-155/326

4380 SQX1915206
పపరర: ననగగశశర రరవప వనమబల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరరజ చనవ ల
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:35
లస: ససస స
4387 SQX1916345
పపరర: పరరశత జవసగబల

95-155/321

భరస : సరసబశవరరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-22-1111
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-22-1112
వయససస:33
లస: ససస స
4384 MLJ2645703
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనవల

4379 AP151000531317
పపరర: శవమక జరటట

4404 SQX1077735
పపరర: ఆసజననయబలల మబతనఖల

95-155/335

తసడడ:డ శశషయఖ మబతనఖల
ఇసటట ననస:62-22-1119
వయససస:48
లస: పప
95-155/337

4407 SQX1359752
పపరర: అశశక కకలక
ర రర

95-155/338

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-22-1121
వయససస:24
లస: పప
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4408 MLJ2646065
పపరర: సతఖననరరయణ కకలక
ర రర

95-155/339

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-22-1121
వయససస:48
లస: పప

4409 MLJ1053917
పపరర: ససనత చనవల

భరస : మమధవరరరవప చనవ ల
ఇసటట ననస:62-22-1123
వయససస:37
లస: ససస స

4411 AP151000531305
పపరర: మమధవరరవప చనవల

95-155/342

తసడడ:డ ససబబబరరవప చనవ ల
ఇసటట ననస:62-22-1123
వయససస:40
లస: పప

4412 SQX1449165
పపరర: రరమబ చనగసటట

95-155/345

భరస : శవరరమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:62-22-1124
వయససస:62
లస: ససస స

4415 AP151000531319
పపరర: శవరరమయఖ కడడయస

95-155/971

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-22-1125
వయససస:58
లస: ససస స

4420 AP151000531332
పపరర: పదనకవత కలరరక

95-155/348

భరస : శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-22-1127
వయససస:44
లస: ససస స

4418 SQX2156842
పపరర: లకడక వనమబల

95-155/351

భరస : రరజగశ ఆతషకరర
ఇసటట ననస:62-22-1129
వయససస:30
లస: ససస స

4426 SQX0054395
పపరర: రరజగశ ఆతషకరర

4427 SQX0756429
పపరర: మమధవరరవప ఆతతకరర

95-155/354

తసడడ:డ మమధవ రరజ ఆతషకరర
ఇసటట ననస:62-22-1129
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర రసగరశశటట
ఇసటట ననస:62-22-1130
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరజ చనవరల
ఇసటట ననస:62-22-7107
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప పరసడడళ
ఇసటట ననస:62-23
వయససస:49
లస: ససస స

95-155/972

95-155/349

4430 SQX2470912
పపరర: మమధవ మరరక

4433 SQX2442036
పపరర: శత మహలకడక చనవల

4436 SQX1389429
పపరర: మనకధ రరవప మమజగటట
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-23-1131
వయససస:24
లస: పప

95-154/1409

4419 AP151000531333
పపరర: పదనకవత కలరరక

95-155/347

4422 AP151000531329
పపరర: ససబబబరరవప పపరరగబ

95-155/350

తసడడ:డ వనసకటరతనస పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-22-1127
వయససస:67
లస: పప
95-155/353

భరస : మమధవరరవప ఆతతకరర
ఇసటట ననస:62-22-1129
వయససస:54
లస: ససస స
95-155/355

4428 SQX1167015
పపరర: రగవత దసడదడ మబపడడ

95-155/356

భరస : సరసబశవరరవప దసడదడమబపడడ
ఇసటట ననస:62-22-1130
వయససస:27
లస: ససస స
95-155/973

4431 SQX2526572
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరక

95-155/1074

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:62-22-1130/1
వయససస:37
లస: పప
95-155/975

భరస : గగవసదస రరజ చనవరల
ఇసటట ననస:62-22-7107
వయససస:59
లస: ససస స
95-161/617

4416 SQX2209658
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమబల

భరస : సతఖనననరరయణ కలరక
ఇసటట ననస:62-22-1126
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-22-1130//1
వయససస:30
లస: ససస స
95-154/1410

95-155/344

తసడడ:డ అపప రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-22-1125
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప ఆతతకరర
ఇసటట ననస:62-22-1129
వయససస:63
లస: పప
95-155/357

4413 SQX0036236
పపరర: రజఖలకడక దథడగర

95-155/352 4425 SQX0756411
4424 SQX0036319
పపరర: వనసకట ననగ మలలర శశరర ఆతషకరర
పపరర: శవకలమమరర ఆతతకరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నననన బబ యన
ఇసటట ననస:62-22-1128
వయససస:38
లస: పప

4435 SQX1765809
పపరర: వనసకటటసశరమక పరసడడళ

95-155/346

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-22-1125
వయససస:58
లస: ససస స
4421 AP151000531328
పపరర: లకడకతనయమరమక పపరరగబ

95-155/341

భరస : శకనవరస రరవప దథడగర
ఇసటట ననస:62-22-1124
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:62-22-1127
వయససస:62
లస: ససస స

4423 SQX0590414
పపరర: శకనవరసరరవప నననన బబ యన

4432 SQX2446367
పపరర: ఈశశర రరవప చనవరల

95-155/343

తసడడ:డ లలడడ
ఇసటట ననస:62-22-1124
వయససస:67
లస: పప

4417 SQX2254233
పపరర: లకడక వనమబల

4410 AP151000531303
పపరర: సతఖవత చనవల

భరస : ససబబబరరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-22-1123
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:62-22-1123
వయససస:48
లస: పప

4414 AP151000531321
పపరర: శవమక కడడయస

4429 SQX0036384
పపరర: శవమక రసగరశశటట

95-155/340

4434 SQX2442267
పపరర: ననగ లకడక చనవరల

95-155/976

భరస : ఈశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-22-7107
వయససస:35
లస: ససస స
95-155/358

4437 SQX2399004
పపరర: సరసబడజఖస మమజగటట

95-155/977

భరస : మలర కరరరరన రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-23-1131
వయససస:48
లస: ససస స
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4438 SQX2399020
పపరర:   

95-155/978

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:62-23-1131
వయససస:46
లస: పప
4441 SQX2480101
పపరర: మరర శక రమబలల

95-154/1412

95-155/361

95-155/981

Deleted
95-155/363

భరస : ననసరయఖ చదకక
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:43
లస: ససస స
4453 MLJ1056852
పపరర: యలర మసద చదకక

95-155/366

95-155/367

95-155/370

తసడడ:డ లకకణ రరవప బరర
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:43
లస: పప

4454 SQX2287712
పపరర: రవ రరయపపడడ

4457 SQX1247759
పపరర: ఝమనస రరణణ కకరరకలల

4460 SQX1725506
పపరర: కసడ
స రర కసదసకకరర

95-155/373

4463 AP151000531300
పపరర: సరసబయఖ కకరరకలల

95-155/982

4466 SQX1153840
పపరర: శరజయ షపక
తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:62-23-1137
వయససస:28
లస: ససస స

95-155/980

4449 SQX2428902
పపరర: జగదధశశరర చనవల

95-156/1040

భరస : ఖగగసదడ శకనవరసరరవప చనవల
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:47
లస: ససస స
95-155/364

4452 AP151000531238
పపరర: వనసగమక చదకక

95-155/365

భరస : ననసరయఖ చదకక
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:73
లస: ససస స
95-155/983

4455 SQX2287720
పపరర: జజనకక రరయపపడడ

95-155/984

భరస : రవ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:56
లస: ససస స
95-155/368

4458 SQX1725464
పపరర: రరజగశశరర కసదసకకరర

95-155/369

భరస : వనసకటటశశరరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:37
లస: ససస స
95-155/371

4461 SQX0280396
పపరర: పడభబకర రరవప కకరరకలల

95-155/372

తసడడ:డ సరసబయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:36
లస: పప
95-155/374

తసడడ:డ వరరసరశమ కకరరకలల
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:68
లస: పప
95-162/239

4446 SQX2474773
పపరర: ఆసజననయబలల మరర

Deleted

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:52
లస: ససస స
4451 SQX1916550
పపరర: ససబబబలల దదనకకసడ

95-155/360

తసడడ:డ హనసమసతపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమబలల కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల కసదసకకరర
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:43
లస: పప
4465 SQX1860311
పపరర: శకనవరసరరవప బరర

95-155/362

భరస : పడభబకర కలరకలల
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:58
లస: ససస స
4462 SQX1725407
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసదసకకరర

4448 SQX2475051
పపరర: మరర బజరమక

4443 AP151000531237
పపరర: శతనరరవమక కకసడడపప
భరస : శవననగగశశరరరవప కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అర మబదనయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఓగరబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1135
వయససస:43
లస: పప
4459 SQX0280404
పపరర: శతమక కకరరకలల

95-155/359

భరస : వనసకటరరమయఖ దదనకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ చదకక
ఇసటట ననస:62-23-1134
వయససస:39
లస: పప
4456 SQX0480798
పపరర: ననగరరరరన ఓగరబబ యన

4445 AP151000531236
పపరర: శవననగగశశరరరవప కకసడడపప

95-154/1411

Deleted

తసడడ:డ వనసకటసరశమ కకసడడపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:54
లస: పప

4450 AP151000531239
పపరర: పపదనఅమమకయ చదకక

4442 SQX1392497
పపరర: ననగమలలర శశరర కకసడదపప

4440 SQX2472827
పపరర: ఆసజననయబలల మరర

తసడడ:డ హనసమసతపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబబబ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:37
లస: పప
4447 SQX2474575
పపరర: ఆసజననయబలల మరర

95-155/979

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగదడనటట
ఇసటట ననస:62-23-1131
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-23-1132
వయససస:27
లస: పప
4444 SQX1916535
పపరర: బబబబ కకసడదపప

4439 SQX2452449
పపరర: సశపన గగదడనటట

4464 SQX1860246
పపరర: ననగమణణ బరర

95-162/238

భరస : శకనవరసరరవప బరర
ఇసటట ననస:62-23-1136
వయససస:37
లస: ససస స
95-155/375

4467 SQX1153857
పపరర: జహహదన షపక

95-155/376

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:62-23-1137
వయససస:54
లస: ససస స
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95-155/377

భరస : సరసబయఖ రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:36
లస: ససస స
4471 MLJ2645406
పపరర: సరసబయఖ రరదడ

95-155/380

95-155/739

95-155/987

95-155/385

4478 AP151000531257
పపరర: బసవపపననమక కలరక

4481 SQX1791052
పపరర: అరరణకలమమర ననపరక

95-152/788

4484 SQX1852680
పపరర: వజయ కలమమర ననపరక

95-155/988

4487 SQX2268191
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట
తలర : ఈశశరమక గరరర పరటట
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:40
లస: పప

4489 SQX2158350
పపరర: గసగర పపలలఖసదమ

4490 SQX2287829
పపరర: అనసష కలపపల

95-155/991

భరస : గణణశ పపలలఖసదమ
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరపచసదడరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:35
లస: ససస స
4495 AP151000531261
పపరర: రరపచసదడరరవప పప లశశటట

95-155/383

95-155/392

తసడడ:డ ననగవనసకటకకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:43
లస: పప

4493 SQX1326652
పపరర: ఈశశరర పప లశశటట

95-155/382

4476 SQX2158319
పపరర: గరసధధ రరదడ

95-155/986

4479 SQX1852953
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తననరర

95-155/384

తసడడ:డ చసదడయఖ తననరర
ఇసటట ననస:62-23-1139
వయససస:41
లస: పప
95-155/386

4482 SQX0828269
పపరర: వనసకట శకధర రరవప యరకకలల

95-155/387

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకకలల
ఇసటట ననస:62-23-1140
వయససస:46
లస: పప
95-155/388

4485 SQX2021327
పపరర: అనత గరరర పరటట

95-155/740

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-155/989

4488 SQX2158343
పపరర: గణణశ పపలలఖసదమ

95-155/990

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పపలలఖసదమ
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:33
లస: పప
95-155/992

భరస : వససత రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-155/389

4473 AP151000531252
పపరర: ననరరయణ రరదడ

తసడడ:డ వరసస రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననపరక
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పపలర ఖసడస
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:67
లస: ససస స

4492 MLJ2645935
పపరర: లకడకకకటటశశరర పప లశశటట

95-155/985

తసడడ:డ వజయ కలమమర ననపరక
ఇసటట ననస:62-23-1140
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:62-23-1140/1
వయససస:37
లస: ససస స
4486 SQX2287589
పపరర: ససబబ లకడక పపలర ఖసడస

4475 SQX2240802
పపరర: ససబడమణఖస యకకలమదడవ

95-155/379

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:53
లస: పప

భరస : గబరవయఖ కలరక
ఇసటట ననస:62-23-1139
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకధర రరవప యరకకలల
ఇసటట ననస:62-23-1140
వయససస:43
లస: ససస స
4483 MLJ3747318
పపరర: శకదడవ గరరర పరటట

95-155/381

తసడడ:డ రఘబనసదన రరవప
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:20
లస: ససస స
4480 SQX0280420
పపరర: శవ పరరశత యరకకలల

4472 AP151000531254
పపరర: వరసస రరదడ

4470 AP151000531253
పపరర: కకషషకలమమరర రరదడ

భరస : ననరరయణ రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరసస రరదనడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:19
లస: పప
4477 SQX2188811
పపరర: పపషప పరవన యకకలదడవ

95-155/378

భరస : దనసస రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరదడ
ఇసటట ననస:62-23-1138
వయససస:39
లస: పప
4474 SQX2109569
పపరర: జగదధశ రరదనడ

4469 AP151000531255
పపరర: ననగలకడక రరదడ

4491 SQX2073377
పపరర: రరపరచసదడ రరవప పప లశశటట

95-151/819

తసడడ:డ ననగ వనసకట కకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:45
లస: పప
95-155/390

4494 AP151000531259
పపరర: చదసచసలకడక పప లశశటట

95-155/391

భరస : శకనస ననగ శసకర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగవనసకటకకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:63
లస: ససస స

95-155/393
4496 SQX1326710
పపరర: శకనస ననగ శసకర రరవప
పప లశశటట
తసడడ:డ ననగ వనసకట కకటటశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:49
లస: పప

95-155/394
4497 AP151000531258
పపరర: ననగవనసకటకకటటశశరరరవప పప లశశటట

తసడడ:డ శకరరమబలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141
వయససస:78
లస: పప
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4498 SQX2071090
పపరర: లకడక కకటటశశరర పప లశశటట

95-152/907

భరస : రర్రపరచసదడ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-23-1141,
వయససస:35
లస: ససస స
4501 SQX1136168
పపరర: లలక సరయ తమటస

95-155/397

95-155/400

95-155/403

95-155/405

95-155/408

95-154/1413

95-155/412

తసడడ:డ ననగరరజ చరరల
ఇసటట ననస:62-23-1145
వయససస:22
లస: పప
4522 SQX0653261
పపరర: మమధవలతన పపరరమమనన

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-23-1148/1
వయససస:36
లస: పప

95-155/404

4511 AP151000531306
పపరర: అసకమరరవప కరజ

4514 SQX1467100
పపరర: శకనవరస రరడడడ మలమరదథ

95-155/415

95-155/406

95-155/409

95-155/410

4520 SQX0143925
పపరర: రరజగసదడ కగ

95-155/413

4526 SQX2186690
పపరర: వరణణశక మమసడలననన

4509 SQX2240836
పపరర: చసదథక
డ రరచకకసడ

95-155/993

4512 SQX1467118
పపరర: శక దడవ మలమరదథ

95-155/407

4515 SQX2224004
పపరర: పససహస రరడడడ మలర డడ

95-155/994

4518 AP151000531269
పపరర: రమణకలమమరర చరరల

95-155/411

భరస : సరసబశవరరవప చరరల
ఇసటట ననస:62-23-1145
వయససస:59
లస: ససస స
4521 SQX0956342
పపరర: లమవణఖ పపరరమమనన

95-155/414

తసడడ:డ వరరసజననయబలల పపరరమమనన
ఇసటట ననస:62-23-1148
వయససస:26
లస: ససస స
95-155/416

4524 SQX0653220
పపరర: వరరసజననయబలల పపరరమమనన

95-155/417

తసడడ:డ యలమసదన పపరరమమనన
ఇసటట ననస:62-23-1148
వయససస:46
లస: పప
95-155/995

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప వపలలమబ
ర లమ
ఇసటట ననస:62-23-1148/1
వయససస:31
లస: ససస స

95-155/402

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:62-23-1144/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయబలల పపరరమమన
ఇసటట ననస:62-23-1148
వయససస:28
లస: పప
95-155/418

4506 SQX1852623
పపరర: వనసకట సరయ రరచకకసడ

భరస : శకనవరస రరడడ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-23-1144/1
వయససస:39
లస: ససస స

4517 SQX1392315
పపరర: వనసకట శవ ననగ పసడయమసక
చరరల
తసడడ:డ ననగరరజ చరరల
ఇసటట ననస:62-23-1145
వయససస:26
లస: ససస స

4523 SQX0956359
పపరర: అజయ కలమమర పపరరమమన

95-155/399

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప కగ
ఇసటట ననస:62-23-1147
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల పపరరమమనన
ఇసటట ననస:62-23-1148
వయససస:44
లస: ససస స
4525 SQX1002716
పపరర: శకనవరస రరవప వపలలరసగబల

4508 AP151000531500
పపరర: శకనవరసరరవప రరచకకసడ

4503 SQX1467084
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ కగదనరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తనత రరడడడ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-23-1144/1
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: పదకజ చరరల
ఇసటట ననస:62-23-1145
వయససస:45
లస: పప
4519 SQX1832039
పపరర: సరయ వనసకటటశ చరరల

95-155/401

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరజ
ఇసటట ననస:62-23-1144
వయససస:53
లస: పప

భరస : తనత రరడడడ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-23-1144/1
వయససస:65
లస: ససస స
4516 SQX2418390
పపరర: నగరజ చరరల

4505 AP151000531498
పపరర: శవపరరశత రరచకకసడ

95-155/396

తసడడ:డ చన అచచయఖ కగదనరర
ఇసటట ననస:62-23-1142
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమరరవప కరజ
ఇసటట ననస:62-23-1144
వయససస:48
లస: ససస స
4513 SQX1467126
పపరర: పదక మలమరదథ

95-155/398

భరస : శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:41
లస: పప
4510 AP151000531308
పపరర: లకడక కరజ

4502 SQX0851238
పపరర: శకనవరస రరవప తమటస

4500 SQX0894659
పపరర: రమమదడవ తమటస

భరస : శకనవరస రరవప తమటస
ఇసటట ననస:62-23-1142
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమటస
ఇసటట ననస:62-23-1142
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:62-23-1143
వయససస:39
లస: ససస స
4507 MLJ1050293
పపరర: సరసబశవరరవప రరచకకసడ

95-155/395

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనమటస
ఇసటట ననస:62-23-1142
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమటస
ఇసటట ననస:62-23-1142
వయససస:25
లస: పప
4504 MLJ1050277
పపరర: అనడరరధ రరచకకసడ

4499 SQX0894683
పపరర: సరణఖ తనమటస

4527 SQX1916394
పపరర: ఫరతమ షపక

95-155/419

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:62-23-1149
వయససస:31
లస: ససస స
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4528 SQX1916360
పపరర: బబజర షపక
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95-155/420

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:62-23-1149
వయససస:43
లస: పప
4531 AP151000531536
పపరర: వనసకటకలమమరర దరరర

95-155/423

95-155/997

Deleted
95-155/427

తసడడ:డ రరఘవయఖ యదరనపపడడ
ఇసటట ననస:62-23-1153
వయససస:53
లస: పప
4540 SQX0280529
పపరర: రరమకకషష తనడడబబ యన

95-155/430

తసడడ:డ లకకయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1154
వయససస:38
లస: పప
4543 SQX1765767
పపరర: సడరరఖ వసశ ఫణణసదడ తదకక

95-161/620

95-155/431

95-155/434

తసడడ:డ గరపయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1099
వయససస:47
లస: పప

4538 SQX1791086
పపరర: శక లకడక తరరపతమక
తనడడబబ యన
భరస : రరజగశ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1154
వయససస:23
లస: ససస స

95-155/428

4541 SQX1764497
పపరర: ససజజత మమలలసపరటట

95-161/618

4547 SQX0070086
పపరర: అజయ బబబబ పపనసమగడడ

4550 SQX0850966
పపరర: ఈశశర బబబబ పపనసమడడ

95-155/998

4553 SQX2287217
పపరర: రసబబబబ ఉసగబటటరర

4556 SQX0598367
పపరర: రతననవత బసధసరరవపరర
భరస : శకనవరసరరవప బసధననడవపరర
ఇసటట ననస:62-24-1152
వయససస:32
లస: ససస స

4536 MLJ2646107
పపరర: లకడక యదననపపడడ

95-155/426

4539 SQX0036251
పపరర: జజఖత తనదథబబ యన

95-155/429

భరస : రరమకకకషష తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1154
వయససస:31
లస: ససస స
4542 SQX1765742
పపరర: రమణణ కలమమరర తదకక

95-161/619

భరస : మమధ దకడణ మగరరస తదకక
ఇసటట ననస:62-24
వయససస:48
లస: ససస స
95-161/621

4545 SQX1764513
పపరర: సరసబశవ రరవప మమలలసపరటట

95-161/622

తసడడ:డ రరమయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:62-24
వయససస:60
లస: పప
95-155/432

4548 SQX0850958
పపరర: ననగగశశర రరవప పపనసమడడ

95-155/433

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపనసమడడ
ఇసటట ననస:62-24-21
వయససస:54
లస: పప
95-155/435

4551 SQX2088813
పపరర: వర రరఘవనసదడ రరవప కకలర పర

95-87/1201

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:62-24/225
వయససస:46
లస: పప
95-155/999

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:62-24-1072
వయససస:33
లస: పప
95-165/58

95-155/996

భరస : శకనవరసరరవప యదరనపపడడ
ఇసటట ననస:62-23-1153
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపనసమడడ
ఇసటట ననస:62-24-122
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:62-24-1072
వయససస:62
లస: ససస స
4555 SQX1833151
పపరర: వనసకటటసశరరర అననవరపప

95-155/425

తలర : శకనవరస రరవప యదరనపపడడ
ఇసటట ననస:62-23-1153
వయససస:33
లస: ససస స

4544 SQX1765726
పపరర: మమధ దకడణ మగరరస తదకక

4533 SQX2477347
పపరర: వనసకట గరపరలకకషష దరరర

Deleted

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:62-24-21
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకటటపరటట
ఇసటట ననస:62-24-21
వయససస:55
లస: పప
4552 SQX2287183
పపరర: సరసబడజఖస ఉసగబటటరర

4535 SQX0908194
పపరర: పపరష భవరన యదననపపడడ

95-155/422

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62-23-1152
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తదకక
ఇసటట ననస:62-24
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపనసమడడ
ఇసటట ననస:62-24-21
వయససస:28
లస: పప
4549 SQX0520569
పపరర: సతఖననరరయణ కకటటపరటట

95-155/424

భరస : సరసబశవ రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:62-24
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధ దకడణ మగరరస తదకక
ఇసటట ననస:62-24
వయససస:26
లస: పప
4546 SQX0850941
పపరర: అజయ బబబబ పపనసమడడ

4532 AP151000531532
పపరర: సరమమమ జఖస దరరర

4530 AP151000531277
పపరర: వససతరరవప దననబబ యన

తసడడ:డ గరపయఖ దననబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1151
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప దరరర
ఇసటట ననస:62-23-1152
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62-23-1152
వయససస:20
లస: పప

4537 MLJ2646156
పపరర: శకనవరసరరవప యబదననపపడడ

95-155/421

భరస : వససతరర దననబబ యన
ఇసటట ననస:62-23-1151
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవబబలకకటటశశరరరవప దరరర
ఇసటట ననస:62-23-1152
వయససస:42
లస: ససస స
4534 SQX2482412
పపరర: వనసకట గరపరలకకషష దరరర

4529 AP151000531278
పపరర: మలలర శశరర దననబబ యన

4554 SQX1833177
పపరర: ననగమలర శవరర అననవరపప

95-165/57

భరస : వనసకటటసశరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1099
వయససస:35
లస: ససస స
95-175/859

4557 SQX0640524
పపరర: శకనవరస రరవప బసధసరరవపరర

95-175/860

తసడడ:డ శశభననదథడ బసధననడవపరర
ఇసటట ననస:62-24-1152
వయససస:42
లస: పప
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4558 MLJ2691814
పపరర: ననగవలర బబదథననడడ
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95-174/552

భరస : రరమకకశన బదథననదథ
ఇసటట ననస:62-24-1156
వయససస:45
లస: ససస స
4561 AP151000498291
పపరర: సతఖననరరయణ బబదథననన

95-174/555

95-155/438

95-155/441

95-155/444

95-155/447

95-155/448

95-155/450

భరస : లకడకననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:54
లస: ససస స

4571 SQX1916691
పపరర: అనసర షపక

4574 SQX1839323
పపరర: ననగమణణ మరర

4577 AP151000531203
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరక

4580 SQX0885988
పపరర: శక లకడక గననవరపప

95-155/453

95-155/456

4583 SQX1176131
పపరర: ననగరరణణ నడడమబకకల

4566 SQX1916758
పపరర: అమన హహసపన షపక

95-155/440

4569 SQX1852599
పపరర: రమమష బబబబ మరర

95-155/445

95-155/443

4572 SQX1841899
పపరర: వనసకటటశశరరర జమబకల

95-155/446

తసడడ:డ పసచచయఖ జమబకల
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:68
లస: పప
95-174/556

4575 SQX1963149
పపరర: రరహనన షపక

95-174/557

భరస : అనసర షపక
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:45
లస: ససస స
95-155/449

4578 SQX2209633
పపరర: నరరసదడ కలమమర కలరక

95-155/1000

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:62-24-1161
వయససస:18
లస: పప
95-155/451

4581 MLJ1057348
పపరర: భబగఖలకడక పప తత
స రర

95-155/452

తసడడ:డ లకడకననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:34
లస: ససస స
95-155/454

4584 SQX0885962
పపరర: అననపపరరష గననవరపప

భరస : ననరరయణ సరశమ నడడమబకకల
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:44
లస: ససస స

4586 SQX0885947
పపరర: ససబబశవరరవప గననవరపప

4587 SQX0756312
పపరర: భబసకర పప తతరర

తసడడ:డ ససబబశవరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:30
లస: పప

95-155/437

తసడడ:డ శకహరర రరవప మరర
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబశవ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరధ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:41
లస: ససస స
4585 AP151000531201
పపరర: ఆదథలకడక పప తత
స రర

95-155/442

తసడడ:డ కకసడయఖ కలరక
ఇసటట ననస:62-24-1161
వయససస:44
లస: పప

భరస : భబసకర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:27
లస: ససస స
4582 SQX1795483
పపరర: శకలకడక కకడనల

4568 SQX1916501
పపరర: లయమజ షపక

4563 SQX1841907
పపరర: అసజల జమబకల

తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ మరర
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల ఉడత
ఇసటట ననస:62-24-1160
వయససస:43
లస: పప
4579 SQX0888636
పపరర: ననగ మణణ పప తత
స రర

95-155/439

తసడడ:డ ఖజ మహహదన థన
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖజ మహహదన థన
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:75
లస: ససస స
4576 SQX1136010
పపరర: అయఖపప ఉడత

4565 SQX1841915
పపరర: సరమమమ జఖస జమబకల

95-174/554

భరస : దసరర పడసరద జమబకల
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:35
లస: పప
4573 SQX1963180
పపరర: నజమబన షపక

95-155/436

భరస : వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:23
లస: పప
4570 SQX1841923
పపరర: దసరర పడసరద జమబకల

4562 SQX1916477
పపరర: ఫరరరహ షపక

4560 MLJ2686780
పపరర: రరమకకషష బన ననడడ

తసడడ:డ వనణబగరపరల రరవప బదథననదథ
ఇసటట ననస:62-24-1156
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జమబకల
ఇసటట ననస:62-24-1159
వయససస:37
లస: ససస స
4567 SQX1916725
పపరర: ఖమజజ మహహదన ధన షపక

95-174/553

భరస : వనణబగరపరలరరవప బదథననదథ
ఇసటట ననస:62-24-1156
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబగరపరలరరవప బబదథననదథ
ఇసటట ననస:62-24-1156
వయససస:52
లస: పప
4564 SQX1841881
పపరర: శవ కలమమరర జమబకల

4559 AP151000501395
పపరర: రరజగశశరర బబదథననడడ

95-155/457

95-155/455

95-155/458

తసడడ:డ లకడకననరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:36
లస: పప
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4588 SQX1389502
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడబబ యన

95-155/459

తసడడ:డ వనసకయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:49
లస: పప
4591 MLJ2645315
పపరర: లకడకననరరయణ పప తత
స రర

95-155/462

తసడడ:డ బబలమగరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:62
లస: పప

95-155/460

4592 SQX0480988
పపరర: హహహదర షపక

95-155/463

95-155/464

తసడడ:డ బబల ననగగశశర రరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1163
వయససస:43
లస: పప

4595 SQX1970524
పపరర: కవత వనననగరరర

4598 SQX1481670
పపరర: అనత చననసశశటట

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ తనళరపలర
ఇసటట ననస:62-24-1164
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1165
వయససస:34
లస: ససస స

4600 SQX0552612
పపరర: రరమమరరవప చననసశశటట

4601 SQX2210078
పపరర: తరరమల కకలక
ర రర

95-155/468

తసడడ:డ ననగభగషణస చననస శశటట
ఇసటట ననస:62-24-1165
వయససస:68
లస: పప
4603 SQX1374545
పపరర: గరపస ననయబడడ చదననసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:24
లస: పప
4606 SQX2423721
పపరర: మణణదధప కకలక
ర రర

95-155/1002

95-155/474

తసడడ:డ జగనననధస కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1169
వయససస:40
లస: పప

4607 MLJ2645125
పపరర: లకడకభబరత చదననసశశటట

4610 MLJ2645109
పపరర: ననగమణణ చదననసశశటట

95-155/477

4613 SQX1597527
పపరర: ఈశశరమక గరరరగర

95-154/1415

4616 SQX2287654
పపరర: మమఘన కరమమపలర
తసడడ:డ రమమశ కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1169
వయససస:18
లస: ససస స

4596 SQX1965755
పపరర: వనసకట ససశల వనననగరరర

95-174/558

4599 SQX0908178
పపరర: వనణబ మమధవ పదఖ

95-155/467

4602 AP151000531083
పపరర: లకడకపడసనన చననసశశటట

95-155/469

భరస : బబబబ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:47
లస: ససస స
95-155/471

4605 SQX2310969
పపరర: లకడక కకలక
ర రర

95-155/1001

భరస : సరసబశవరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:46
లస: ససస స
95-155/472

4608 AP151000531080
పపరర: భబరత చననసశశటట

95-155/473

భరస : గరసధథ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1167
వయససస:57
లస: ససస స
95-155/475

4611 MLJ2645117
పపరర: శకహరర చననసశశటట

95-155/476

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1168
వయససస:40
లస: పప
95-155/478

భరస : వనసకటటసశరరర గరరరగర
ఇసటట ననస:62-24-1169
వయససస:49
లస: ససస స
95-155/480

95-154/712

తసడడ:డ చలపత రరవప పదఖ
ఇసటట ననస:62-24-1165
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకహరర చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1168
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమష కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1169
వయససస:35
లస: ససస స
4615 AP151000531153
పపరర: రమమష కరమమపలర

95-155/466

భరస : శకనవరస చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1167
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధథ చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1167
వయససస:41
లస: పప
4612 MLJ1053867
పపరర: అననపపరష కరమమపలర

4604 AP151000531082
పపరర: ననసకటటశశరరర చననసశశటట

4593 SQX1964378
పపరర: బబల ననగగశశరరరవప వనననగరరర

భరస : బబల ననగగశశర రరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1163
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభగషణస చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:50
లస: పప

తలర : సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:23
లస: పప
4609 AP151000531081
పపరర: శకనవరసస చననసశశటట

95-162/241

భరస : మణణదధపప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-24-1166
వయససస:30
లస: ససస స
95-155/470

95-155/461

తసడడ:డ పపదన రరమ కకటయఖ వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1163
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససరగశ కలమమర వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1163
వయససస:36
లస: ససస స
95-155/465

4590 SQX0885921
పపరర: శవయఖ గననవరపప

తసడడ:డ రరమ సరశమ గననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:65
లస: పప

4594 SQX1965748
పపరర: ససరగశ కలమమర వనననగరరర

4597 SQX1959261
పపరర: శకలకడక తనళరపలర

4589 SQX1791995
పపరర: వనసకట రరధ కకషష పడసరద
కకడనల
తసడడ:డ జగననకహనరరవప కకడనల
ఇసటట ననస:62-24-1162
వయససస:52
లస: పప

4614 AP151000531152
పపరర: జజనమక కరమమపలర

95-155/479

భరస : జగనననధస కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1169
వయససస:59
లస: ససస స
95-155/1003

4617 MLJ2645299
పపరర: మసగర బబజవరడ

95-155/481

భరస : శకనవరసరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1170
వయససస:35
లస: ససస స
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4618 MLJ2646172
పపరర: శకనవరసరరవప బబజవరడ

95-155/482

తసడడ:డ కకసడయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1170
వయససస:45
లస: పప
4621 MLJ1053073
పపరర: అసమన శవరరతడ

95-155/485

95-156/705

95-154/1417

95-155/491

95-155/494

4636 SQX1089276
పపరర: వనసకట రతనస కరకరన

95-154/713

95-155/489

4631 MLJ1050608
పపరర: సరయహనసమసతరరవప

4634 MLJ1050582
పపరర: శకరరమకకషష కకసడడటట

4637 SQX0941120
పపరర: గరపస వకలకరరస

95-155/496

4640 SQX0459438
పపరర: ధన లకడక మబననసగర

95-155/492

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:30
లస: పప

4643 SQX0054122
పపరర: ససతనరరమయఖ మబననసగర

95-155/495

4646 SQX1491901
పపరర: ననగ మలలర శశరర ఫణణదపప
భరస : జగదధష కలమమర ఫణణదపప
ఇసటట ననస:62-24-1179
వయససస:33
లస: ససస స

95-154/1416

4629 MLJ1050590
పపరర: వజయలకడక కకసడడటట

95-155/490

4632 MLJ2645018
పపరర: సరయశవననగబబబబ కకసడడటట

95-155/493

4635 SQX2433837
పపరర: ననగ రరజ మగరల

95-155/1004

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:31
లస: పప
95-154/714

4638 SQX1004357
పపరర: రవకలమమర పరలడడగబ

95-154/715

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:35
లస: పప
95-155/497

4641 SQX0036434
పపరర: మసగమక మబననసగర

95-155/498

భరస : ససతనరరమయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:43
లస: ససస స
95-155/500

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:33
లస: పప
95-155/1005

4626 SQX2440345
పపరర: సరసబశవ రరవప మగరల

తసడడ:డ శకరరమకకషష కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:34
లస: ససస స
95-155/499

95-155/487

భరస : శకరరమకకషష కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శక బబబబ
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధన ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:62-24-1176
వయససస:21
లస: ససస స

4628 SQX0885673
పపరర: లకడక నరకలమ కకసడడటట

4623 MLJ1053032
పపరర: కకటయఖ శవరరతడ

తలర : వరయఖ
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:74
లస: ససస స

4645 SQX2436384
పపరర: మమరర జజఖత ఇకలకరరస

95-155/488

తసడడ:డ శకరరమకకషష
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:37
లస: పప

4633 SQX0542290
పపరర: వనసకట ససత రరమ నరసససహ
రరవప అమర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:53
లస: పప

4642 SQX0054205
పపరర: సరసబశవరరవప మబననసగర

4625 SQX0666354
పపరర: మహహష తదలవటట

95-155/484

తసడడ:డ పపలర యఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరయ గణణష బబబబ కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమకకషష కకసడడటట
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:34
లస: పప

4639 SQX0036392
పపరర: కలమఖణణ మబననసగర

95-155/486

తలర : లసగమక తదలవటట
ఇసటట ననస:62-24-1172
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:62-24-1173
వయససస:27
లస: ససస స
4630 MLJ1051697
పపరర: సరయగణణష బబబబ కకసడడటట

4622 SQX1448985
పపరర: శకనవరససలల గసగబసడడ

4620 SQX1449033
పపరర: శకదడవ గసగబసడడ

భరస : శకనవరససలల గసగబసడడ
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగపర గసగబసడడ
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జసగస
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:24
లస: ససస స
4627 SQX2440246
పపరర: మమధవ మగరల

95-155/483

భరస : వనసకటబడవప తనదథబబ యమన
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:62-24-1171
వయససస:42
లస: ససస స
4624 SQX1889575
పపరర: పడవలర క జసగస

4619 SQX1511964
పపరర: ససజజత తనదథబబ యమన

4644 SQX0141259
పపరర: శకనవరసరరవప మబననసగర

95-155/501

తసడడ:డ వనసకయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:62-24-1175
వయససస:56
లస: పప
95-154/716

4647 SQX1491927
పపరర: జగదధష కలమమర ఫణణదపప

95-154/717

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఫణణదపప
ఇసటట ననస:62-24-1179
వయససస:38
లస: పప
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4648 SQX0914325
పపరర: పరలడడగబ అనతన కలమమరర

95-154/718

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:62-24-1180
వయససస:27
లస: ససస స
4651 MLJ1057702
పపరర: శవకలమమర కరమమపలర

95-155/503

95-155/1006

95-162/243

95-155/504

95-155/507

95-155/510

95-155/513

తసడడ:డ బబల రసగయఖ కకలర
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:46
లస: పప

4661 AP151000531137
పపరర: శరయ ఇకలకరరసర

4664 SQX0280289
పపరర: గరవసదమక మమకల

4667 SQX1077677
పపరర: ననగలకడక ననగరననన

4670 MLJ1050632
పపరర: పడమల కసకణనల

95-155/516

4673 SQX0535252
పపరర: సతష కసకణనల

95-155/505

4676 SQX0885699
పపరర: గబరరననధ రరవప కరససల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరససల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:47
లస: పప

4656 SQX1252675
పపరర: పడవణ మననహర గబసడర పలర

95-162/242

4659 SQX1361120
పపరర: గరపసననథ గబసటటపలర

95-162/245

4662 AP151000531143
పపరర: భగలకడక గబసటటపలర

95-155/506

భరస : శవయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1184
వయససస:49
లస: ససస స
95-155/508

4665 SQX0070052
పపరర: ససజజత గబసటటపలర

95-155/509

భరస : ససబబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/511

4668 SQX0850883
పపరర: భబనస మగరరస చనవల

95-155/512

తసడడ:డ ననయబడమక చనవల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:40
లస: ససస స
95-155/514

4671 AP151000531191
పపరర: అచచమక ఇకలకరరసర

95-155/515

భరస : బబ సస ఇకలకరరసర
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:64
లస: ససస స
95-155/517

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:32
లస: పప
95-155/519

95-154/720

తలర : ననగగసఢనడమక గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమణణకరఖరరవప కరసకణనల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరర బబబబ వరరన
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:26
లస: పప
4675 SQX0520510
పపరర: రరమయఖ కకలర

95-162/244

భరస : ననగ రరజ ననగరననన
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:52
లస: ససస స
4672 SQX1359968
పపరర: శవ కకషష వరరన

4658 SQX1360742
పపరర: సరయరరస గబసటటపలర

4653 SQX0144220
పపరర: శకనవరసరరవప మబననసగర

తసడడ:డ బబల శశరర రరజ గబసడర పలర
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:26
లస: పప

భరస : గసగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-24-1185
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అరరగల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:35
లస: ససస స
4669 AP151000531190
పపరర: పదక అననవరపప

95-155/1007

తసడడ:డ గరపస ఇకలకరరసర
ఇసటట ననస:62-24-1183
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప తనటట
ఇసటట ననస:62-24-1185
వయససస:40
లస: ససస స
4666 SQX0850867
పపరర: ఆదథ లకడక అరరగల

4655 SQX2256295
పపరర: కలమమరర పససపపలలటట

95-155/502

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:47
లస: పప

తలర : శశషరరతనస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:25
లస: పప

భరస : శరయ ఇకలకరరసర
ఇసటట ననస:62-24-1183
వయససస:44
లస: ససస స
4663 SQX1468066
పపరర: వనసకట పదనకవత తనటట

95-153/330

భరస : రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : శశషరరతనస గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:25
లస: పప
4660 AP151000531138
పపరర: ససశల ఇకలకరరసర

4652 SQX1809284
పపరర: సతఖ చసటట

4650 MLJ1053875
పపరర: ధనలకడక కరమమపలర

భరస : శవకలమమర కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1180
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ చసటట
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-24-1181
వయససస:19
లస: ససస స
4657 SQX1360593
పపరర: సరయరకకణ గబసటటపలర

95-154/719

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:62-24-1180
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననదస కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1180
వయససస:36
లస: పప
4654 SQX2252831
పపరర: మహలకడక పససపపలలటట

4649 SQX0914333
పపరర: శరకవసత కకతస పలర

4674 SQX0070771
పపరర: ససబబయఖ గబసటటపలర

95-155/518

తసడడ:డ శవయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:32
లస: పప
95-155/520

4677 AP151000531189
పపరర: శవయఖ అననవరపప

95-155/521

తసడడ:డ ననగభగషణస అననవరపప
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:60
లస: పప
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4678 MLJ1050624
పపరర: మమణణకరఖరరవప కసకణనల

95-155/522

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:62-24-1186
వయససస:62
లస: పప
4681 SQX1389668
పపరర: అనడరరధ కకమకనబబ యన

95-155/524

95-155/527

95-155/530

95-155/533

95-154/1419

95-155/535

95-163/1040

భరస : రరమమరరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:62-24-1194
వయససస:63
లస: ససస స

4691 MLJ3742038
పపరర: ససమత బసదసరరవపరర

4694 SQX2478055
పపరర: మబరళధర ఇకలకరరస

4697 SQX0280297
పపరర: శవమక గబసటటపలర

4700 SQX2155695
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప అడవ

95-155/538

4703 MLJ1052752
పపరర: శకనవరసరరవప అడవ

95-155/534

4706 SQX2272847
పపరర: ననగగశశర రరవప చదలవరడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1194
వయససస:77
లస: పప

4686 SQX1389593
పపరర: ననగరరజ కకమకనబబ యన

95-155/529

4689 SQX0722868
పపరర: ససవ ననగగశశర రరవప కకసడన

95-155/532

4692 MLJ3737343
పపరర: రవకలమమర బసధసరరవపరర

95-158/763

తసడడ:డ శశభననదథడ బసధసరరవపరర
ఇసటట ననస:62-24-1188
వయససస:41
లస: పప
95-154/1420

4695 SQX2533495
పపరర: వరణణ ఇకలకరరస

95-154/1509

భరస : మబరళధర మబరళధర
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:28
లస: ససస స
95-155/536

4698 SQX0143685
పపరర: ససబబయఖ గబసటటపలర

95-155/537

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:39
లస: పప
95-155/1008

4701 SQX2180149
పపరర: సతఖననరరయణ అడవ

95-165/847

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-24-1192
వయససస:65
లస: పప
95-155/539

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-24-1193
వయససస:50
లస: పప
95-155/541

95-155/526

తసడడ:డ ఆదథశశషష కకసడన
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అడవ
ఇసటట ననస:62-24-1192
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-24-1193
వయససస:40
లస: ససస స
4705 SQX0036418
పపరర: తషలశమక అసతరరజ

95-155/531

భరస : వనసకట రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మబరళధర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:19
లస: ససస స
4702 MLJ1054485
పపరర: ధనలకడక అడవ

4688 SQX0850834
పపరర: మబరళ కకషష కరనసగసటట

4683 SQX0722843
పపరర: యమమన కకసడన

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:35
లస: ససస స
4699 SQX2473528
పపరర: వరణణ ఇకలకరరస

95-155/528

భరస : రవకలమమర బసదసరరవపరర
ఇసటట ననస:62-24-1188
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-24-1190
వయససస:41
లస: పప
4696 SQX0867903
పపరర: శశశలజ గబసటటపలర

4685 SQX1135970
పపరర: మణణ కలమమర గరవరడ

95-155/523

భరస : శవ ననగగశశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరససయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:67
లస: పప
4693 SQX2477842
పపరర: రరమ కకషష సప మరగతష

95-155/525

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:42
లస: పప
4690 AP151000531139
పపరర: ససబబబరరడడడ అసబటట

4682 SQX0850842
పపరర: జయమలకడక కరనసగసటట

4680 SQX1135954
పపరర: రగవత గరవరడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:58
లస: ససస స
4687 AP151000531140
పపరర: వనసకటరరడ అసబటట

95-154/1418

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:62-24-1187
వయససస:30
లస: ససస స
4684 SQX0850859
పపరర: ఉమమ దడవ కరనసగసటట

4679 SQX2254035
పపరర: గసగమక అసబటట

4704 SQX0590364
పపరర: దసరరర కకలవననసన

95-155/540

భరస : ననగయఖ కకలవననసన
ఇసటట ననస:62-24-1194
వయససస:44
లస: ససస స
95-155/1009

95-155/1010
4707 SQX2273597
పపరర: వనసకట సరయ భగననశశర రరవప
చదలవరడ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:62-24-1194
వయససస:45
లస: పప
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95-155/542

భరస : రరమకకషష కకటబరర
ఇసటట ననస:62-24-1195
వయససస:26
లస: ససస స
4711 SQX1293646
పపరర: శశశత ననగరననన

95-154/721

95-154/1077

95-155/546

4718 SQX2093011
పపరర: గణణష బబబబ రరవ

4721 SQX0885756
పపరర: శవ పడసరద మనగరత
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మబనగరత
ఇసటట ననస:62-24-1197
వయససస:36
లస: పప

4723 SQX2277085
పపరర: ననగయఖ కకలవననసన

4724 SQX2276954
పపరర: దసరర కకలవననసన

95-155/1011

తసడడ:డ అసజయఖ కకలవననసన
ఇసటట ననస:62-24-1200
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కకలవననసన
ఇసటట ననస:62-24-1200
వయససస:37
లస: పప
4729 SQX2269629
పపరర: ససరగష వనమగరర

95-163/1041

భరస : సరసబశవ రరవప లలట మబసత
ఇసటట ననస:62-24-1204
వయససస:41
లస: ససస స

4730 MLJ1053065
పపరర: లసగమక మమరరళర

95-155/553

4733 MLJ1056530
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరళర

95-155/549

4736 SQX0850891
పపరర: రరజగష అసబబల
తలర : పదనకవత అసబబల
ఇసటట ననస:62-24-1204
వయససస:30
లస: పప

4719 SQX1135988
పపరర: ఆదథలకడక రతననకరస

95-155/547

4722 SQX0480897
పపరర: ననగగశశరరరవప దనవపలకరర

95-155/550

తసడడ:డ రరమమరరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-24-1200
వయససస:47
లస: పప
95-155/1012

4725 SQX2287415
పపరర: ససత మహ లకడక కకలవననసన

95-155/1013

భరస : ననగగశశర రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-24-1200
వయససస:38
లస: ససస స
95-162/246

4728 SQX1290980
పపరర: హరర వసశక పలగన

95-163/121

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పలగన
ఇసటట ననస:62-24-1202
వయససస:24
లస: ససస స
95-155/551

4731 SQX1360056
పపరర: అమరననద మమరరళళ

95-155/552

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-24-1203
వయససస:25
లస: పప
95-155/554

తసడడ:డ వనసకటరతనస మరగళ
ఇసటట ననస:62-24-1203
వయససస:47
లస: పప
95-155/556

95-155/545

భరస : రసగర చనరరఖలల రతనకరస
ఇసటట ననస:62-24-1197
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమరగళళ
ఇసటట ననస:62-24-1203
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-24-1203
వయససస:27
లస: పప
4735 SQX1810803
పపరర: కకకషషవనణణ మబసత

95-156/780

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పలగరన
ఇసటట ననస:62-24-1202
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరవప వనమగరర
ఇసటట ననస:62-24-1202
వయససస:41
లస: పప
4732 SQX0851196
పపరర: వనసకట రతనస

4727 SQX1168286
పపరర: హరర వసశ పలగరన

95-154/1076

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకలర
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ కకలవననసన
ఇసటట ననస:62-24-1200
వయససస:52
లస: ససస స
95-155/1014

4713 SQX2105211
పపరర: రతన పడసరద అసగజజల
తసడడ:డ వ రమమరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష రరవ
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:43
లస: పప
95-155/548

95-155/544

95-154/1421 4716 AP151000531586
4715 SQX2230977
పపరర: వనసకట సరయ చదజతనఖ అసగజజల
పపరర: ససధనరరణణ కకలర

తసడడ:డ చన సరయ బబబబ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-24-1197
వయససస:27
లస: పప

4726 SQX2276939
పపరర: రరస బబబబ కకలవననసన

95-154/722

తసడడ:డ రతన పడసరద అసగజజల
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కకలర
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:67
లస: పప
4720 SQX1331420
పపరర: జరజవసత కలమమర పలకలకరర

4712 SQX1852177
పపరర: నవన సరయ అసగజజల

4710 SQX0520502
పపరర: రమమదడవ వరర

భరస : వనసకట రమణ వరర
ఇసటట ననస:62-24-1195
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనపడసరద అసగజజల
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:24
లస: పప

భరస : రతన పడసరద అసగజజల
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:43
లస: ససస స
4717 AP151000531535
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలర

95-155/543

తసడడ:డ కకషష మహన తతట
ఇసటట ననస:62-24-1195
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ ననగరననన
ఇసటట ననస:62-24-1196
వయససస:24
లస: ససస స
4714 SQX2092625
పపరర: శశభ రరణణ అసగజజల

4709 SQX1225052
పపరర: అనడష తతట

4734 SQX0850909
పపరర: రజత అసబబల

95-155/555

భరస : రరజగష అసబబల
ఇసటట ననస:62-24-1204
వయససస:26
లస: ససస స
95-155/557

4737 SQX1508102
పపరర: ససధ రరణణ బతష
స ల

95-155/558

భరస : జజనకక రరమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:28
లస: ససస స
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4738 SQX0036376
పపరర: ససజజతలకడక గబసటటపలర

95-155/559

భరస : రరమ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:34
లస: ససస స
4741 MLJ1059203
పపరర: కకటటశశరరరవప గబసటటపలర

95-155/562

95-155/564

95-155/567

95-154/1503

95-155/571

95-155/574

95-155/1016

భరస : శకరరమమగరరస దదడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:57
లస: ససస స

4751 SQX0653246
పపరర: వనసకటలకడక మమరరబతస న

4754 AP151000531172
పపరర: ససబబబలల మమరరబతన

4757 AP151000531170
పపరర: వనసకటరరమయఖ మమరరబతన

4760 AP151000531173
పపరర: ఉమమదడవ నససపపలలటట

95-155/1053

4763 SQX1192244
పపరర: వజయ దదడడడ

95-155/569

4766 MLJ1050368
పపరర: ససమన దథడడడ
తసడడ:డ శకరరసమగరరస దదడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:34
లస: పప

4746 AP151000531169
పపరర: వజయ మలమరదథ

95-155/566

4749 SQX2506624
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననరర

95-174/755

4752 SQX1618570
పపరర: పదక మలమరదథ

95-155/570

భరస : ననగరరజ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:39
లస: ససస స
95-155/572

4755 SQX0590489
పపరర: హరరబబబబ మమరరబతస న

95-155/573

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ మమరబతన
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:37
లస: పప
95-155/575

4758 SQX2341840
పపరర: వనసకట ససరగసదడ కలమమర
మమరబతస న
తసడడ:డ ఆదథననరరయణ మమరబతస న
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:23
లస: పప

95-155/1015

95-155/576

4761 SQX2329571
పపరర: పరరశత ననగబబసడడ

95-155/1017

భరస : ససధనకర రరవప ననగబబసడడ
ఇసటట ననస:62-24-1211
వయససస:46
లస: ససస స
95-155/577

భరస : ససమన దదడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:34
లస: ససస స
95-155/579

95-154/1505

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-24-1209
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ మలర డడ
ఇసటట ననస:62-24-1211
వయససస:20
లస: పప
4765 AP151000531183
పపరర: వజయలకడక దదడడడ

95-155/568

తసడడ:డ చనవనసకటసరశమ మమరబతన
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవ కరమమపలర
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:18
లస: ససస స
4762 SQX2486751
పపరర: వనసకటటష మలర డడ

4748 AP151000531524
పపరర: శకనవరసరరవప మలమరదథ

4743 SQX2525848
పపరర: ససజజత ననరర

భరస : ఏడడకకసడలల మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ మమరబతన
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:46
లస: పప
4759 SQX2273522
పపరర: గరయతడ కరమమపలర

95-155/565

భరస : హరరబబబబ మమరబతన
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆదథననరరయణ మమరబతన
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:42
లస: ససస స
4756 SQX1618562
పపరర: ననగరరజ మలమరదథ

4745 MLJ2645216
పపరర: పరరశత మమలమరదథ

95-155/561

భరస : శకనవరస రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: మనకలమమరర
ఇసటట ననస:62-24-1208
వయససస:48
లస: పప
4753 SQX0590372
పపరర: మననకలమమరర మమరరబతన

95-155/563

భరస : శకనవరసరరవప మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:36
లస: పప
4750 SQX2521250
పపరర: ఆదథననరరయణ మమరబతన

4742 MLJ1059039
పపరర: రరమమరరవప గబసటటపలర

4740 MLJ1059187
పపరర: వజయలకడక గబసటటపలర

భరస : రరమమరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:66
లస: పప

భరస : వరసస మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-24-1206
వయససస:35
లస: ససస స
4747 MLJ1058387
పపరర: వరసస మలమరదథ

95-155/560

భరస : రరమమరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-24-1205
వయససస:34
లస: పప
4744 SQX1153873
పపరర: ససధఖ మలమరదథ

4739 MLJ1059195
పపరర: పదకజలకడక గబసటటపలర

4764 MLJ1050319
పపరర: శకదడవ జపపడడ

95-155/578

తసడడ:డ ససబడహకణఖస జపపడడ
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:35
లస: ససస స
95-155/580

4767 AP151000531182
పపరర: శకరరమమగరరస దదడడడ

95-155/581

తసడడ:డ రరమమరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:62
లస: పప
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4768 AP151000531196
పపరర: సరసబశవరరవప వపపపపటటరర

95-155/582

తసడడ:డ కకటటరతనస వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:62-24-1212
వయససస:62
లస: పప
4771 SQX2433225
పపరర: కరశకమమక జరటట

4769 SQX1791128
పపరర: తషలసస జరటట

భరస : కకటటశశరరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-24-1213
వయససస:30
లస: ససస స
95-155/1018

తసడడ:డ కరశకమమక
ఇసటట ననస:62-24-1213
వయససస:71
లస: ససస స

4772 SQX2274801
పపరర: శవ లకడక వరరనన

95-4/986

తసడడ:డ మహన రరవప మబతష
స కలరర
ఇసటట ననస:62-24-1215
వయససస:21
లస: ససస స

4775 SQX1005578
పపరర: శరకవఖ మబతషకకరర

95-155/588

4778 SQX1986611
పపరర: శలప మబతష
స కలరర

తసడడ:డ శవనననరరయణ మగతషకకరర
ఇసటట ననస:62-24-1215
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-24-1215
వయససస:21
లస: ససస స

4780 SQX2441848
పపరర: రరఘవయఖ యడవలర

4781 SQX2441939
పపరర: దడవ యడవలర

95-155/1020

తసడడ:డ హనసమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:54
లస: పప
95-155/1023

4784 SQX2227973
పపరర: శవయఖ మమక

భరస : సరసబశవరరవప వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:62-24-1217
వయససస:57
లస: ససస స
95-155/591

భరస : గరపస వకలకరరస
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:43
లస: ససస స

95-155/741

95-155/595

4793 MLJ1055243
పపరర: శకనవరసరరవప ససదన నబతష
స న

95-155/1021

4796 AP151000531204
పపరర: ససశల వనననగరరర
భరస : బబలననగగశశరరరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:55
లస: ససస స

4776 SQX1005586
పపరర: కకషష కలమమరర మబతషకకరర

95-155/587

4779 SQX2227981
పపరర: శకనవరస రరవప మమక

95-154/1422

4782 SQX2195600
పపరర: ననగలకడక మమక

95-155/1022

భరస : శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:37
లస: ససస స
95-163/1042

95-154/1423
4785 SQX2400273
పపరర: మహన కలమమర ఉపపపటటరర

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:62-24-1217
వయససస:36
లస: పప
95-155/1024

4788 MLJ1053172
పపరర: పదకజ తగల

95-155/590

భరస : ననగయఖ తగల
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:37
లస: ససస స
95-155/593

4791 SQX1795525
పపరర: కకషష మగరరస తగల

95-155/594

తసడడ:డ ననగయఖ తగల
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:22
లస: పప
95-155/596

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:43
లస: పప
95-155/598

95-155/585

తసడడ:డ శవయఖ మమక
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకషషమగరరస తగల
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమగరరస తగల
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:43
లస: పప
4795 SQX1396846
పపరర: పరరశత వకలకరరస

4790 AP151000531159
పపరర: భబనసమత తగల

4773 SQX1791235
పపరర: శవకలమమరర వరరన

భరస : మహన రరవప మగతషకకరర
ఇసటట ననస:62-24-1215
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రతనస
ఇసటట ననస:62-24-1217
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-24-1219
వయససస:37
లస: ససస స
4792 AP151000531160
పపరర: ననగయఖ తగల

95-155/586

తసడడ:డ కకటయఖ మమక
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:65
లస: పప

95-155/589 4787 SQX2400372
4786 AP151000531195
పపరర: లకడక సరమమమ జఖస వపపపపటటరర
పపరర: సరసబ శవ రరవప ఉపపపటటరర

95-155/584

భరస : సడరరబబబబ వరరన
ఇసటట ననస:62-24-1214/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:62-24-1216
వయససస:25
లస: పప

4789 MLJ1053123
పపరర: కకషషతషలసస ససదన నబతష
స న

95-155/1019

తసడడ:డ మహన రరవప మగతషకకరర
ఇసటట ననస:62-24-1215
వయససస:27
లస: ససస స

4777 SQX1005594
పపరర: మహన రరవప మబతషకకరర

4770 SQX1791169
పపరర: కకటటశశరరవప జరటట

తసడడ:డ కకటటశశరరవప జరటట
ఇసటట ననస:62-24-1213
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబబ వరరనన
ఇసటట ననస:62-24-1214
వయససస:53
లస: ససస స

4774 SQX2066835
పపరర: మబతష
స కలరర శలప

4783 SQX2441871
పపరర: పడశరసత యడవలర

95-155/583

4794 SQX0653212
పపరర: కవత వనననగరరర

95-155/597

భరస : ససరగష కలమమర వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:36
లస: ససస స
95-155/599

4797 AP151000531207
పపరర: ససరగష వనననగరరర

95-155/600

తసడడ:డ బబలననగగశశరరరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:42
లస: పప
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4798 SQX1396788
పపరర: గరపస వకలకరరస
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95-155/601

తసడడ:డ బబ స వకలకరరస
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:49
లస: పప
4801 SQX2193357
పపరర: ఎడడకకసడలల మమరరళర

95-155/1026

95-154/723

95-155/603

95-174/560

95-174/563

95-174/566

95-174/569

భరస : శకనవరస మదథనరరల
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:33
లస: ససస స

4811 SQX1210905
పపరర: ససపసడయ దరరర

4814 SQX1762129
పపరర: ససబబమక దదడడ క

4817 SQX0681767
పపరర: వజయబబబబ బబ లగరరర

4820 SQX1762145
పపరర: మసరసన రరవప దదడడ క

95-155/1029

4823 SQX2287571
పపరర: నతన ససతతష లకకణ బటటట

95-174/561

4826 SQX1762160
పపరర: శకనవరస మదథనరరల
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మదథనరరల
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:37
లస: పప

4806 SQX2461416
పపరర: రరమ ససత తతనసగబసటర

95-154/1424

4809 SQX0852848
పపరర: ధడపస ననగమలలర శశరర

95-174/559

4812 SQX0681478
పపరర: వజయలకడక బబ లగరర

95-174/562

భరస : వజయ బబబబ బబ లర గరరర
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:44
లస: ససస స
95-174/564

4815 SQX0071548
పపరర: సరయ తననజ కలరరక

95-174/565

తసడడ:డ యలర మసడయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:29
లస: పప
95-174/567

4818 SQX1288498
పపరర: ఏలర మసదయఖ కలరరక

95-174/568

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:54
లస: పప
95-174/570

4821 SQX2287399
పపరర: లకడక భవన బటటట

95-155/1028

భరస : బ వ ఏన పడసరద బటటట
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:42
లస: ససస స
95-155/1030

తసడడ:డ బ వ ఏన పడసరద బటటట
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:20
లస: పప
95-174/571

95-152/1130

భరస : శవ ననగగశశర రరవప దసపస
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ బ వ ఏన పడసరద బటటట
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:21
లస: ససస స
4825 SQX1762186
పపరర: తషలసస మదథనరరల

95-155/604

తసడడ:డ చడననయఖ బబ లర గరరర
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ దరరర
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:56
లస: పప
4822 SQX2287357
పపరర: వనసకట నవఖ శక బటటట

4808 MLJ1054683
పపరర: రవకలమమర కకనపరరడడడ

4803 SQX2452381
పపరర: శకనవరస రరవప తతనసగబసటర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:31
లస: పప
4819 SQX1210640
పపరర: ససబబబరరవప దరరర

95-154/724

తసడడ:డ ససబబ రరవప దరరర
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దరరర
ఇసటట ననస:62-24-1222
వయససస:50
లస: ససస స
4816 SQX0788489
పపరర: కలరరక మననజ కలమమర

4805 SQX1965854
పపరర: రరమ రరడడడ ఉపపత

95-155/1025

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ లసగయఖ దసపస
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:57
లస: పప
4813 SQX1210681
పపరర: లకడక దరరర

95-155/1027

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ ఉపపత
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:39
లస: పప

భరస : రవకలమమర కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:35
లస: ససస స
4810 SQX0788497
పపరర: ధడపస శవ ననగగశశర రరవప

4802 SQX2193332
పపరర: మసగమక మమరరళర

4800 SQX2433092
పపరర: అచచమక వకకకరఠర

భరస : బబ స వకకకరఠర
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల మమరరళర
ఇసటట ననస:62-24-1220/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ ఉపపత
ఇసటట ననస:62-24-1221
వయససస:33
లస: ససస స
4807 MLJ1053404
పపరర: మసజలత కకనపరరడడడ

95-155/602

తసడడ:డ పపదన రరమకకటయఖ వనననగరరర
ఇసటట ననస:62-24-1220
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరరళర
ఇసటట ననస:62-24-1220/1
వయససస:51
లస: పప
4804 SQX1965490
పపరర: మలర శశరర ఉపపత

4799 AP151000531205
పపరర: బబలననగగశశరరరవప వనననగరరర

4824 SQX2287738
పపరర: దసరర మమనక కలరక

95-155/1031

తసడడ:డ సరయ తననజ కలరక
ఇసటట ననస:62-24-1223
వయససస:19
లస: ససస స
95-174/572

4827 SQX2271591
పపరర: నతష చసదడ వడకలప

95-154/1425

Deleted

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడకలప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:26
లస: పప
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4828 SQX2205094
పపరర: నతడశ చసదడ వడకలప
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95-154/1426

Deleted

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడకలప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:26
లస: పప

4831 SQX1762475
పపరర: పడణవ చసదడ వరడకలపప

95-174/574

తసడడ:డ చసదడశశఖర వరడకలపప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:23
లస: పప

4829 SQX2205078
పపరర: నతడశ చసదడ వడకలప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వడకలప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:26
లస: పప
4832 SQX0681759
పపరర: చసదడశశఖర వరడకలపప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:27
లస: ససస స
4840 SQX1049346
పపరర: శక మణణ కసఠ మమజగటట

95-174/581

95-174/743

4841 SQX1195875
పపరర: మటటట వజయ బబబబ

4844 SQX1556192
పపరర: హహమలత తషళళళరర

95-162/876

4847 SQX2027696
పపరర: హహమసత కలమమర కటకస

తసడడ:డ వనణబ గరపరల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-24-1226
వయససస:28
లస: పప
95-154/729

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:36
లస: పప

4853 NDX2573186
పపరర: ఖమశస సరహహబ షపక

95-174/582

4856 NDX2570307
పపరర: అహమకద ఖలల షపక

95-162/247

95-174/577

4839 SQX1469874
పపరర: కకషష వనణణ మమజగటట

95-174/580

4842 SQX1469924
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమజగటట

95-174/583

4845 SQX1556184
పపరర: చదననకగశవ రరవప తషళళళరర

95-162/248

తసడడ:డ నరసససహహలల తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-24-1225/1
వయససస:48
లస: పప
95-162/786

4848 SQX1085662
పపరర: పరవన రమఖ తడజససశ
కకతస మమసస
తసడడ:డ వనణబ గరపరల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-24-1226
వయససస:25
లస: ససస స

95-154/725

95-154/727

4851 SQX1398669
పపరర: బసగరరయఖ సససగసశశటట

95-154/728

తసడడ:డ ససబబబ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:62-24-1227
వయససస:58
లస: పప
94-159/733

4854 NDX2573228
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-159/734

Deleted

భరస : ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:58
లస: ససస స
94-159/736

Deleted

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:32
లస: పప

4836 SQX1397513
పపరర: లకడక పడసనన తతట

తసడడ:డ అపరప రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పపదన ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:62-25-211/726
వయససస:73
లస: పప
94-159/735

95-152/908

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:62-24-1227
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:62-25-50
వయససస:37
లస: పప
4855 NDX2570380
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-174/579

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:62-24-1225/a
వయససస:22
లస: పప

95-154/726 4850 SQX0199117
4849 SQX1305227
పపరర: వనసకట రరస చరణ కకతస మమసస
పపరర: శకలకడక మమమలమ

4833 SQX2049427
పపరర: శక లకడక కకలర పర

భరస : కరరరసక తతట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చదననకగశవరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-24-1225/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ దదడడ క
ఇసటట ననస:62-24-1225/1
వయససస:68
లస: పప

4852 SQX0815316
పపరర: సతఖననరరయణ తతట

95-174/576

తసడడ:డ ననగపప మటటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:36
లస: ససస స
4846 SQX2356152
పపరర: మసరసన రరవప దదడడ క

4838 SQX1195883
పపరర: మటటట కకషష పడతతఖష

95-174/573

భరస : వర రరఘవనసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబబ మటటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:28
లస: పప
4843 SQX2229151
పపరర: శకలకడక కకలర పర

95-174/575

తసడడ:డ భబసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-24-1225
వయససస:24
లస: ససస స
95-174/578

4830 SQX0681510
పపరర: నరకల వరడకలపప

భరస : చసదడశశఖర వరడకలపప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ వరడకలపప
ఇసటట ననస:62-24-1224
వయససస:59
లస: పప

95-155/1032 4835 SQX1400472
4834 SQX2156016
పపరర: వర రరఘవనసదడ రరవప కకలర పర
పపరర: కలపన తతట

4837 SQX1049312
పపరర: శక ననగ జజఖత రరజ మమజగటట

95-154/1427

4857 SQX1397703
పపరర: ననగ వనసకట సరయ రరజగష
కకవరశడ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకవరశడ
ఇసటట ననస:62-25-870
వయససస:36
లస: పప

95-154/730
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4858 MLJ1051408
పపరర: ననగమలలర శశరర మసచనల

95-154/731

భరస : శరఖససససదర మసచనల
ఇసటట ననస:62-25-892 /1
వయససస:46
లస: ససస స
4861 AP151000528405
పపరర: ననగరతనమక చనవల

95-154/733

95-154/735

95-154/738

95-154/741

95-154/744

95-155/605

95-154/747

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:62-25-1225
వయససస:40
లస: ససస స

4871 MLJ1052273
పపరర: నరకలమదడవ పప సదడరర

4874 AP151000525295
పపరర: వషష
ష వరర న పప సదడరర

4877 SQX1247791
పపరర: శరఖమ కలమమర బసకర

4880 SQX1397968
పపరర: లకడక రరస

95-154/749

4883 SQX0556241
పపరర: దదపపలపపడడ ఏడడకకసడలల

95-154/742

4886 AP151000528452
పపరర: కకకషషకలమమరర కకసడన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-25-1225
వయససస:55
లస: ససస స

4866 SQX0199760
పపరర: శవకలమమరర కలరరక

95-154/737

4869 SQX0656371
పపరర: సతఖపసడయ నలర మమకల

95-154/740

4872 MLJ1055177
పపరర: అమరగసదడబబబబ పప సదడరర

95-154/743

తసడడ:డ కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:40
లస: పప
95-154/745

4875 AP151000525293
పపరర: కకషషమగరరస పప సదడరర

95-154/746

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:64
లస: పప
95-155/606

4878 SQX1247817
పపరర: పడసరద రరవప బసకర

95-155/607

తసడడ:డ చచరయఖ బసకర
ఇసటట ననస:62-25-1139
వయససస:70
లస: పప
95-154/748

4881 SQX2363174
పపరర: మలర శశరర కకలక
ర రర

95-154/1428

భరస : కగశవరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-25-1215/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-154/750

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1224
వయససస:42
లస: పప
95-154/752

95-154/913

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరవప రరస
ఇసటట ననస:62-25-1198
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-25-1224
వయససస:38
లస: ససస స
4885 SQX0815217
పపరర: రరధథకర ఆరరధసఖల

95-154/739

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబఖసక
ఇసటట ననస:62-25-1139
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1172
వయససస:42
లస: పప
4882 MLJ2641231
పపరర: లకడకపదనకవత శలవనరర

4868 SQX0218123
పపరర: మననజ కలమమర కలరరక

4863 MLJ2641769
పపరర: ససజజత గబమమక

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-25-1010
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:44
లస: పప

భరస : శరఖమ కలమమర బసకర
ఇసటట ననస:62-25-1139
వయససస:40
లస: ససస స
4879 SQX1019455
పపరర: రరజగష జరటట

95-154/736

భరస : కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:45
లస: పప
4876 SQX1247775
పపరర: మహ లకడక బసకర

4865 SQX1570770
పపరర: ససపపరష జజతవతష

95-154/732

భరస : వనసకటబడవప 
ఇసటట ననస:62-25.908
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-25-1010
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమరరత ఇనసపగగలర
ఇసటట ననస:62-25-1124
వయససస:45
లస: ససస స
4873 SQX1142694
పపరర: మమరరత ఇనసపగరళళ

95-154/734

భరస : సరశమ ననయక జజతవతష
ఇసటట ననస:62-25-1010
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ తవప ననయక జజతవతష
ఇసటట ననస:62-25-1010
వయససస:31
లస: పప
4870 SQX1293943
పపరర: కవత ఇనసపగగలర

4862 AP151000525353
పపరర: సశతసతడరరవప చనవల

4860 MLJ2641884
పపరర: లకడకకరసతస గబమమక

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-25-908
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-25-908
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మమరస
ఇసటట ననస:62-25-955
వయససస:48
లస: పప
4867 SQX1331834
పపరర: సరశమ ననయక జజతవతష

95-154/1443

తసడడ:డ శరఖస సససదర మసచల
ఇసటట ననస:62-25-892/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సశతసతడరరవప
ఇసటట ననస:62-25-908
వయససస:65
లస: ససస స
4864 SQX1618638
పపరర: శకనవరసరరవప మమరస

4859 SQX2317790
పపరర: గగతమ మసచల

95-154/751
4884 SQX0217828
పపరర: తనడడకకసడ ఉమమమహహశశర రరవప

తసడడ:డ శవ పడసరదస
ఇసటట ననస:62-25-1224
వయససస:49
లస: పప
95-154/753

4887 SQX1110808
పపరర: వనసకట శకధర ఆరరధసఖల

95-154/754

తసడడ:డ వజయ గరపరల రరజ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1225
వయససస:45
లస: పప
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4888 AP151000525401
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడన

95-154/755

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1225
వయససస:60
లస: పప
4891 SQX0199554
పపరర: కకషషవనణమక కగదనరర

95-154/758

95-154/761

తసడడ:డ రమమశ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-25-1227
వయససస:25
లస: ససస స
4897 MLJ1053339
పపరర: రమమష కకతస మమసస

95-154/764

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-25-1227
వయససస:47
లస: పప
4900 AP151000528356
పపరర: వనసకటససబబమక అడవ

95-154/767

భరస : కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:80
లస: ససస స
4903 AP151000525309
పపరర: శకరరమబలల అడవ

95-154/770

95-154/772

95-154/775

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:71
లస: పప

95-154/759

4893 SQX0217885
పపరర: చనఅచచయఖ కగదనరర

95-154/760

తసడడ:డ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1226
వయససస:78
లస: పప

95-154/762 4896 SQX0797241
95-154/763
4895 AP151000528370
పపరర: పదనకవత కకతస మమసస కకతస మసస
పపరర: వనసకట రరమ చరణ కకతస మమసస

భరస : నరసససహరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:62-25-1227
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబ గరపరల
ఇసటట ననస:62-25-1227
వయససస:27
లస: పప

95-154/765
4898 AP151000525318
పపరర: నరసససహరరవప కకతస మమసస
కకతస మసస
తసడడ:డ వనసకటబబపనయఖ కకటటజమమసస
ఇసటట ననస:62-25-1227
వయససస:82
లస: పప

4899 MLJ2642213
పపరర: బబజర అడవ

95-154/778

4904 SQX2338572
పపరర: శవ కకషష శక అడవ

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:40
లస: ససస స

95-154/1429

4910 SQX1397851
పపరర: భబనస పడసరద ధడళపరళళ

4913 SQX0913848
పపరర: ధసలపరళళ వనసకటటశశర రరవప

95-154/769

తసడడ:డ సరయ వకలకరరస
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:29
లస: పప

4907 SQX0913806
పపరర: ధసలపరళళ రతన కలమమరర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:57
లస: పప
95-154/781

95-154/766

95-154/768 4902 SQX1377713
4901 SQX1574525
పపరర: హనసమసత పడసరద పలలర కకసడన
పపరర: గరసధధ వకలకరరస

4905 SQX1570788
పపరర: భబగఖ లకడక తతమబలకరర

95-154/773

4908 MLJ2642411
పపరర: శవకలమమరర మలమరరపప

95-154/774

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:43
లస: ససస స
95-154/776

4911 SQX0913822
పపరర: ధసలపరళళ సరయ మననహర

95-154/777

తసడడ:డ వనకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:25
లస: పప
95-154/779

4914 SQX0088559
పపరర: సరసబశవ రరవప భబవనగరరర

95-154/780

తసడడ:డ బబచచ రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:58
లస: పప

95-154/782 4917 SQX1293737
4916 SQX1465229
పపరర: వనసకట లకడక పదనకవత పరదరరస
పపరర: రసజత కలమమర రరచరర

భరస : వనసకట రతనస పరదరరస
ఇసటట ననస:62-25-1240
వయససస:43
లస: ససస స

95-154/771

భరస : శకనస తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1233
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ధడళపరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:54
లస: పప
4915 SQX1043314
పపరర: భబసకర రరవప పప నడనరర

4892 AP151000525606
పపరర: వనణబగరపరల కకతస మమసస
కకతస మమసస
తసడడ:డ నరసససహరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:62-25-1226
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1234
వయససస:66
లస: ససస స
4912 MLJ2636611
పపరర: శకనవరసరరవప మలమరరపప

95-154/757

తసడడ:డ రమబలల అడవ
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అరరరనసడడ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1233
వయససస:77
లస: ససస స
4909 SQX1043298
పపరర: కకటటశశరమక పప నడనరర

4890 AP151000528372
పపరర: ససవరష లకడక కకతస మమసస
కకతస మసస
భరస : suvarnalakshmi కకతస మసస
ఇసటట ననస:62-25-1226
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పలలర కకసడన
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1230
వయససస:48
లస: పప
4906 SQX1001361
పపరర: ససబబమక తతమబలకరర

95-154/756

భరస : వనసకటరమణమగరరస
ఇసటట ననస:62-25-1226
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చనఅచచయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1226
వయససస:70
లస: ససస స
4894 SQX1110972
పపరర: వనజషషవ కకతస మమసస

4889 SQX0199596
పపరర: శకలకడక కగదనరర

95-154/783

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:62-25-1240
వయససస:27
లస: పప
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4918 SQX1465211
పపరర: వనసకట రతనస పరదరరస
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95-154/784

తసడడ:డ బబచచ రరజ పరదరరస
ఇసటట ననస:62-25-1240
వయససస:47
లస: పప

4919 MLJ1057751
పపరర: లకడక నకరకల

భరస : శవరరమకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:62-25-1241
వయససస:38
లస: ససస స

95-154/787 4922 SQX0216812
4921 AP151000525301
పపరర: శవరరమకకషషవరపడసరద నకకల
పపరర: హరరననరరయణ నకకల

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-25-1241
వయససస:44
లస: పప
4924 AP151000528351
పపరర: పపరమక కకచదచరర కకచదచరర

95-154/790

95-154/793

95-155/742

95-154/795

95-154/798

భరస : బబబగజ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:62-25-1248
వయససస:31
లస: ససస స

4934 SQX1377770
పపరర: వనసకట రమణమక మలమరదథ

4937 SQX1851997
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకలర

95-154/801

4940 SQX1722503
పపరర: చసదడ రరవప కకలర

95-154/804

4943 SQX0505545
పపరర: శవకలమమరర కకసడదపప

95-154/789

4926 SQX1627357
పపరర: ససరగసదడ బచసచ

95-154/792

4929 SQX0894600
పపరర: రరమమరరవప కకకకకరరపర టట

95-155/609

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకకకకరరపరటట
ఇసటట ననస:62-25-1244
వయససస:65
లస: పప
95-154/794

4932 SQX2213890
పపరర: లకడక దసరర ధననల

95-153/773

భరస : గరపరలకకషష ధననల
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:26
లస: ససస స
95-154/796

4935 AP151000528569
పపరర: వనసకటరమణ మలమరదథ మలమరదథ

95-154/797

భరస : venkataramana మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:70
లస: ససస స
95-154/799

4938 SQX1377812
పపరర: అసకమకరరవప మలమరదథ

95-154/800

తసడడ:డ రతస య మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:39
లస: పప
95-154/802

4941 AP151000525328
పపరర: కకషషమగరరస పలకలకరర
పలకలలరర
తసడడ:డ బబపయఖ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:85
లస: పప

95-154/803

95-154/805

4944 SQX0505644
పపరర: చసకకమక కకసడదపప

95-154/806

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-25-1248
వయససస:35
లస: ససస స

95-154/807 4946 SQX1085647
4945 SQX0503177
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప కకసడదపప
పపరర: బబబగజ ఇసటటరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-25-1248
వయససస:35
లస: పప

95-155/608

తసడడ:డ చసదడ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:41
లస: పప
4942 SQX1085654
పపరర: నళన ఇసటటరర

4931 SQX0198556
పపరర: వజయ శక సససకర

4923 AP151000528352
పపరర: సతఖవత కకచదచరర కకచదచరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:62-25-1243
వయససస:50
లస: పప

భరస : రతస యఖ మలమరదథ
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరయబబబబ పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:23
లస: పప
4939 SQX0556431
పపరర: వడదల వనసకట ననగగశశరరరవప

95-154/791

భరస : సప మమశశర రరవప సససక
ఇసటట ననస:62-25-1245
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకలర
ఇసటట ననస:62-25-1246
వయససస:34
లస: ససస స
4936 SQX1852193
పపరర: కకరణ కలమమర పలకలకరర

4928 SQX0894618
పపరర: వనసకట రమణ కకకకకరరపరటట

95-154/786

భరస : రవబబబబ కకచదచరర
ఇసటట ననస:62-25-1243
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప కకకకకరరపరటట
ఇసటట ననస:62-25-1244
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1244
వయససస:18
లస: పప
4933 SQX1722412
పపరర: ననగ మలలర శశరర కకలర

95-154/788

తసడడ:డ ససరగసదడ బచసచ
ఇసటట ననస:62-25-1243
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన కకచదచరర
ఇసటట ననస:62-25-1243
వయససస:50
లస: పప
4930 SQX2049583
పపరర: సరయ దతస వరరణ యలవరరస

4925 SQX1627365
పపరర: వసశ కకషష బచసచ

4920 MLJ1058403
పపరర: శకనవరసరరవప నకకల

తసడడ:డ హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-25-1241
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హరరరరజ
ఇసటట ననస:62-25-1241
వయససస:70
లస: పప

భరస : పసరమక కకచరర
ఇసటట ననస:62-25-1243
వయససస:75
లస: ససస స
4927 AP151000525544
పపరర: రవబబబబ కకచచరర కకచరర

95-154/785

95-154/808

తసడడ:డ చదసచస హరర పడసరద ఇసటటరర
ఇసటట ననస:62-25-1248
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1248
వయససస:53
లస: ససస స
4947 SQX1043132
పపరర: రమ గబరజజల

95-154/809

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:62-25-1249
వయససస:38
లస: ససస స
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4948 SQX1518960
పపరర: మలలర శశరర గబరజజల
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95-154/810

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-25-1249
వయససస:59
లస: ససస స
4951 SQX1452382
పపరర: వసరసత తతట

95-154/813

భరస : శవశసకర గగరర వర పడసరద ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:35
లస: ససస స

4959 AP151000528581
పపరర: వనసకటససబబమక ననగరశశటట
ననగరశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:46
లస: ససస స

95-154/822

4961 SQX0555342
పపరర: ఆరరధసఖల ససరగష బబబబ
ఆరరదసఖల
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:41
లస: పప

95-154/823

95-154/824
4962 SQX1153915
పపరర: ససవర శసకర గగరర వర పడసరద
ఆరరధసఖల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:45
లస: పప

95-154/825

4964 SQX1809987
పపరర: ననగగశశరరరవప ఆరరధసఖల

95-154/826

4965 AP151000525522
పపరర: ససబబబరరవప ననగరశశటట ననగరశశటట

4958 SQX1153907
పపరర: వనసకరటరమణ ఆరరధసఖల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:69
లస: పప
95-155/1033

95-155/1034 4968 SQX0935791
4967 SQX2287605
పపరర: వజయ లకడక యమదవ ఆరరధసఖల
పపరర: ససధనఖ రరణణ ననగరశశటట ననగరశశటట

Deleted

95-154/829

4972 AP151000525506
పపరర: వనసకటటశశరరర ననగరశశటట ననగరశశటట

95-154/832

4970 SQX0964064
పపరర: గరపసచసదస కకళళళరగ కకళళళరర

95-154/830

తలర : మలలశశరర కకళళళరర
ఇసటట ననస:62-25-1251/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251/1
వయససస:49
లస: పప

4973 SQX2346377
పపరర: చనన ఆసజననయబలల అడవ

4976 SQX1294206
పపరర: పదకజ తతనసగబసటర
భరస : లకకణ రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-25-1254
వయససస:28
లస: ససస స

95-154/827

95-154/828

భరస : శశషగరరర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251/1
వయససస:28
లస: ససస స
4971 SQX0913533
పపరర: ననగరశశటట శశషగరరర రరవప ననగరశశటట

95-154/831

తసడడ:డ ససబబ రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251/1
వయససస:36
లస: పప
95-154/1430

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-25-1252
వయససస:64
లస: పప
95-152/1165

95-154/821

తసడడ:డ శశషయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససరగశ బబబబ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:34
లస: ససస స

4969 SQX0935809
పపరర: దథలప కలమమరర తననలకరర
తననలకరర
భరస : హనసమత రరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1251/1
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : Adinarayana golla
ఇసటట ననస:62-25-1253
వయససస:58
లస: పప

95-154/815

95-154/820

95-154/819

భరస : ననగగశశర రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:59
లస: ససస స

4975 SQX2532315
పపరర: భవన శసకర గరళళ

4953 SQX1202852
పపరర: వరన వసగగటట

భరస : వనసకట ననగ మలలర సశర రరవప వసగగటట
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:47
లస: పప
4966 SQX2287597
పపరర: రరజఖ లకడక ఆరరధసఖల

95-154/814

95-154/818
4956 SQX1202845
పపరర: వనసకట ననగ మలలర సశర రరవప
వసగగటట
తసడడ:డ వనసకట సరశమ వసగగటట
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:70
లస: ససస స
4963 SQX1153899
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల

4955 SQX0427633
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర తతట

95-154/812

95-154/817

95-154/816

భరస : శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1251
వయససస:34
లస: ససస స
4960 AP151000528583
పపరర: సరవతడ ననగరశశటట ననగరశశటట

4952 SQX1851658
పపరర: గగరర కలమమరర పసచచక

4950 SQX1518952
పపరర: సరసబశవరరవప గబరజజల

తసడడ:డ గబరజజల
ఇసటట ననస:62-25-1249
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పసచచక
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:55
లస: ససస స
4957 SQX1153881
పపరర: కనక దసరర ఆరరధసఖల

95-154/811

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1249
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట ససరగష కలమమర తతట
ఇసటట ననస:62-25-1250
వయససస:27
లస: ససస స
4954 AP151000528320
పపరర: నరకల తతట

4949 SQX1043165
పపరర: శకనస గబరజజల

4974 SQX2531747
పపరర: శకనవరస పడవణ గగలర

95-137/795

తసడడ:డ భవన శసకర గగలర
ఇసటట ననస:62-25-1253
వయససస:23
లస: పప
95-154/833

95-154/834
4977 SQX1468058
పపరర: కరసస అనననపపరష తతనసగబసటర

భరస : గసగరధర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-25-1254
వయససస:66
లస: ససస స
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4978 SQX1468041
పపరర: లకకణ రరవప తతనసగబసటర

95-154/835

తసడడ:డ గసగరధర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:62-25-1254
వయససస:35
లస: పప
4981 MLJ1052539
పపరర: శవకలమమరర వకలకరరస

95-154/838

భరస : దసరరరపడసరదస
ఇసటట ననస:62-25-1255
వయససస:39
లస: ససస స

4979 SQX1468074
పపరర: గసగరధర రరవప తషనసగబసటర

4982 SQX0738286
పపరర: తషలశమక వకలకరరస

4983 AP151000525290
పపరర: ననరరయణసరశమ వకలకరరస

భరస : శవ ననగగశశర రరవప పలకలకరర
ఇసటట ననస:62-25-1257
వయససస:32
లస: ససస స
4990 SQX1824986
పపరర: కకటటశశరమక యరకసశశటట

95-154/844

Deleted

4993 AP151000525277
పపరర: ససబబబరరవప నలర మమకల
నలర మమకల
తసడడ:డ బకస నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:55
లస: పప

95-154/847

4996 AP151000525276
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమకల

95-154/850

95-154/845

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:26
లస: పప
4994 AP151000528305
పపరర: శరసతకలమమరర నలర మమకల

4997 SQX0566984
పపరర: మగరరసయఖ పపలర లచదరరవప

తసడడ:డ మబకలసద రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:58
లస: పప
5002 SQX0908160
పపరర: ససమన వనమబల

95-155/611

5003 SQX1085589
పపరర: తడజశశన ఆరరధసఖల

5006 AP151000528309
పపరర: లలతకలమమరర ఆరరదసఖల
భరస : కకటటశశరరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:71
లస: ససస స

4992 SQX0088450
పపరర: గరపస కకషష నలర మమకల

95-154/846

95-154/848

4995 SQX0556472
పపరర: నలర మమకల సరయ పడవణ
నలర మమకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:32
లస: పప

95-154/849

95-154/851

4998 SQX0216598
పపరర: బకస నలర మమకల నలర మమకల

95-154/852

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:81
లస: పప
95-154/1433

5001 SQX1331404
పపరర: ససదధప వనమబల

95-155/610

తసడడ:డ మబరళకకషష వనమబల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:24
లస: పప
95-154/853

తసడడ:డ రరమకకషష ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:25
లస: ససస స
95-154/855

95-154/843

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష వనమబల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష వనమబల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:26
లస: పప
5005 SQX0656314
పపరర: ననగ పపషరపవలలర క ఆరరదసఖల

5000 SQX2406031
పపరర: ననగమణణ వనమబల

95-154/1431

భరస : మగరరసయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:70
లస: పప
95-154/1432

4986 SQX2428019
పపరర: కకటటశశరమక యరకసశశటట
భరస : మసరసన రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1256
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బకస నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1259
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకషష ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:46
లస: ససస స

95-154/841

95-154/842 4989 SQX0787523
4988 AP151000528306
పపరర: సతఖవత నలర మమకల నలర మమకల
పపరర: ససశల పపలర లచదరరవప

4991 SQX0941088
పపరర: భరత నలమరమమకల నలర మమకల

95-154/840

తసడడ:డ రరడడడ వకలకరరస
ఇసటట ననస:62-25-1255
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:62-25-1258
వయససస:70
లస: ససస స

4999 SQX2384980
పపరర: మబరళ కకషష వనమబల

95-154/839

తసడడ:డ వనసకటబచలస కడడయస
ఇసటట ననస:62-25-1256
వయససస:60
లస: పప
95-154/1078

95-154/837

తసడడ:డ చననఅపరపరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-25-1255
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:62-25-1255
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62.25-1255
వయససస:61
లస: పప

4980 MLJ2642221
పపరర: రరజరరజగశశరర తతట

తసడడ:డ వనసకటటసరశర జగన మహన రరవప తత
ఇసటట ననస:62-25-1254
వయససస:67
లస: పప

95-154/927 4985 AP151000525480
4984 SQX0216671
పపరర: శవసడరఖపడకరశరరవప చదననస
పపరర: అమకయఖ కడడయస కడడయస

4987 SQX2092484
పపరర: ఉమ పలకలకరర

95-154/836

5004 AP151000528311
పపరర: వనసకటవరణణ ఆరరదసఖల

95-154/854

భరస : రరమమహన
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:44
లస: ససస స
95-154/856

5007 SQX1722024
పపరర: రరహహత ఆరరధసఖల

95-154/857

తసడడ:డ వనసకట రరమమహన ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:22
లస: పప
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95-154/858

5009 SQX1011733
పపరర: చదజతనఖ ఆరరదసఖల

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:62-25--1260
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:26
లస: పప

5011 AP151000525280
పపరర: రరమకకషష ఆరరదసఖల

5012 SQX1597287
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకటటక
డ గ

95-154/861

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:51
లస: పప
5014 SQX2317741
పపరర: తషలశ కలరక

95-154/1434

95-154/866

తసడడ:డ కకషషమగరరస కలరరక
ఇసటట ననస:62-25-1262
వయససస:46
లస: పప

5013 AP151000525279
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆరరదసఖల
ఆరరదసఖల
తసడడ:డ రరమమగరరస ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:85
లస: పప

95-154/863

95-154/864

5016 MLJ1052687
పపరర: ననగమణణ కకకతస పలర

95-154/865

5018 MLJ1053297
పపరర: సడరరఖరరవప కకకతస పలర

భరస : సడరరఖరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:62-25-1262
వయససస:58
లస: ససస స
95-154/867

తసడడ:డ ఏరకయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:62-25-1262
వయససస:63
లస: పప

5020 SQX2071363
పపరర: నవఖ శక నలర మమకల

95-151/820

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1265
వయససస:18
లస: ససస స

5021 SQX0104067
పపరర: శవశసకర యమదవ కకసడదపప

95-154/1079

5026 SQX1795640
పపరర: మణణరరవప బబరర

95-154/868

95-155/613

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:35
లస: ససస స
5032 SQX0101774
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప వలక
ర రర

95-154/1080

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:46
లస: ససస స

5030 SQX0036350
పపరర: కవత మమరరళర

5033 AP151000531221
పపరర: ససబబరతనమక మమరరళళ

5036 AP151000531222
పపరర: రరసబబబబ మమరరళళ
తసడడ:డ చనరరఘవయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:50
లస: పప

95-154/869

95-155/612

95-155/614

భరస : సప మమశశర రరవప మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:31
లస: ససస స
95-155/616

5031 SQX0101733
పపరర: రమమదడవ మమరరళళ

95-155/617

భరస : రరసబబబబ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:36
లస: ససస స
95-155/619

భరస : పపదసప మయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:62
లస: ససస స
95-155/621

5025 SQX1795624
పపరర: పదక కలమమరర బబరర

95-154/1436 5028 SQX1136085
5027 SQX2390409
పపరర: యశశశన ననగ బల అరరపసరరల
పపరర: ఝనస లకడక మమరరళళ

భరస : శకనవరస రరవప మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:35
లస: ససస స
95-155/618

5022 SQX1618646
పపరర: వనసకట రరవప కకసడదపప

భరస : మణణ రరవప బబరర
ఇసటట ననస:62-25-1266
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనకలమమర అరరపసరరల
ఇసటట ననస:62-25-1267
వయససస:19
లస: ససస స
95-155/615

95-154/1435

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-25-1265
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:62-25-1265
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస బబరర
ఇసటట ననస:62-25-1266
వయససస:60
లస: పప
5029 SQX0101782
పపరర: రరజఖలకడక వలక
ర రర

5024 SQX2084440
పపరర: నవఖ శక నలర మమకల

5019 SQX2207694
పపరర: ననగమణణ తనడడబబ యన
భరస : కకప రరవప
ఇసటట ననస:62-25-1263
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-25-1265
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర యమదవ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-25-1265
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చన రరఘవయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:48
లస: పప

95-154/862

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-25-1262
వయససస:45
లస: ససస స

5017 SQX1244854
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలరరక

5035 SQX1136093
పపరర: సప మమశశర రరవప మమరరళళ

5015 SQX1293828
పపరర: ససఖవనణణ కలరరక

95-154/860
5010 AP151000525281
పపరర: వనసకట రరమమహన ఆరరదసఖల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ కకతడకగ
ఇసటట ననస:62-25-1260
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస కలరక
ఇసటట ననస:62-25-1261
వయససస:34
లస: ససస స

5023 SQX2091130
పపరర: సశపన కకసడదపప

95-154/859

5034 AP151000531223
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరళళ

95-155/620

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:45
లస: పప
95-155/622

5037 AP151000531219
పపరర: చనరరఘవయఖ మమరరళళ

95-155/623

తసడడ:డ పపదసప మయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:62-25-1268
వయససస:74
లస: పప
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5038 SQX0054197
పపరర: కకషప ర కలమమర చససడడరర

95-155/624

తసడడ:డ రరమమనసజరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-25-1269
వయససస:40
లస: పప
5041 SQX2429157
పపరర: లకకత ఆరరగరల

95-154/1439

5039 SQX2205177
పపరర: ననగ మలలర శశరరరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ వనసకయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ జటటట
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:37
లస: ససస స

5044 MLJ1051424
పపరర: పదనకవత దడవ జరటట

5045 SQX0828244
పపరర: వనజ లకడక మమమననస మమమనస

భరస : లకకయఖ జరటట
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:55
లస: ససస స
5047 SQX0828251
పపరర: వరరసజననయబలల మమమనస
తసడడ:డ ససబబబరరవప మమమనస
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:63
లస: పప
5050 SQX0070532
పపరర: నసదన జజఖత మమమనస

95-155/633

భరస : ససదరరనరరవప బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:47
లస: ససస స
5056 AP151000531227
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబదథననడడ

95-155/639

భరస : పరసడడరసగర రరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:62-25-1286
వయససస:43
లస: ససస స
5062 SQX2049518
పపరర: అమమనసలర షపక

95-155/631

95-155/743

5051 SQX0070151
పపరర: చకకవరరస మమమనస

95-155/634

95-154/1442

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ససదనబతష
స న
ఇసటట ననస:62-25-1930 , 1/1 LINE
వయససస:37
లస: పప

5046 MLJ1051580
పపరర: సరసబశవరరవప కటటటబబ యన

95-155/629

5049 SQX1136028
పపరర: నసదన గరత మమమనస

95-155/632

5052 MLJ2645976
పపరర: ననగమణణ బబదథననడడ

95-155/635

తసడడ:డ పపదకకటయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:37
లస: ససస స

5054 MLJ2645968
పపరర: పపషపవత బబదథననడడ

95-155/637

5055 MLJ1057280
పపరర: పపదనకకటయఖ బబదథననడ

95-155/638

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:41
లస: పప

5057 AP151000531487
పపరర: వనసకటననరయఖ బబదథననడడ

95-155/640

5058 AP151000531488
పపరర: వరలకడక బటట

95-155/641

భరస : శశషగరరరరరవప బటట
ఇసటట ననస:62-25-1273
వయససస:46
లస: ససస స

5060 SQX1536970
పపరర: పరసడడరసగర రరవప బబజసరన

5063 SQX2402519
పపరర: ననగవరర న ససదన న బతష
స న

95-155/626

తసడడ:డ వరరసజననయబలల మమమనస
ఇసటట ననస:62-25-1271
వయససస:36
లస: ససస స

95-154/871

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:62-25-1286
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:62-25-1353
వయససస:23
లస: పప
5065 SQX2402428
పపరర: అమర ననద ససదనబతష
స న

5048 MLJ1051010
పపరర: లకకయఖ జరటట

తసడడ:డ పపదనకకటయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:73
లస: పప
95-154/870

5043 MLJ1056910
పపరర: ననగమణణ కటటటబబ యన

తసడడ:డ వరరసరశమ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదకకటయఖ బబదథననడడ
ఇసటట ననస:62-25-1272
వయససస:57
లస: పప
5059 SQX1536996
పపరర: నరజ బబజసరన

95-155/628

తసడడ:డ వరరసజననయబలల మమమనస
ఇసటట ననస:62-25-1271
వయససస:38
లస: పప
95-155/636

95-154/1438

భరస : సరసబశవరరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల జరటట
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయబలల మమమనస
ఇసటట ననస:62-25-1271
వయససస:38
లస: ససస స
5053 AP151000531233
పపరర: అశశన బబదథననడడ

95-155/625

భరస : ససబబబరరవప మమమనస
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:57
లస: ససస స
95-155/630

5040 SQX2459147
పపరర: శలప వననననకకలమర

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:37
లస: ససస స

5042 MLJ1051416
పపరర: వజయలకడక జటటట

తసడడ:డ శకనవరస వవనకరనసద ఆరరగరల
ఇసటట ననస:62-25-1270
వయససస:19
లస: ససస స
95-155/627

95-154/1437

5061 SQX2024164
పపరర: ననగబల బబషర షపక

95-154/1081

తసడడ:డ ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:62-25-1325
వయససస:29
లస: పప
95-154/1440

5064 SQX2403384
పపరర: ససనత శదన బతస న

95-154/1441

భరస : ననగగశశర రరవప ససదన న బతష
స న
ఇసటట ననస:62-25-1930 , 1/1 LINE
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అమరననథ శదన బథధన
ఇసటట ననస:62-25-1930 , 1/1 LINE
వయససస:43
లస: ససస స

5066 AP151000528227
పపరర: బడహహకశశరర మసచనల మసచనల

5067 AP151000564300
పపరర: రరజఖలకడక దదసతబబ యన

భరస : సరసబశవరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:62-25-8921/1
వయససస:65
లస: ససస స

95-154/872

95-161/623

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: ససజజత దదసతబబ యన
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95-161/624

భరస : శకనవరసస దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:44
లస: ససస స
5071 SQX2202497
పపరర: ససధఖ రరణణ దదసతబబ యన

95-161/932

95-154/874

95-154/876

95-153/331

95-153/334

95-153/337

95-153/340

5081 MLJ1051606
పపరర: శవననగజజఖత జటటరర

5084 MLJ1051317
పపరర: ససబబబరరవప జటటరర

5087 SQX0954248
పపరర: మసరసన రరవప మబవశల

5090 AP151000528132
పపరర: సరసబబడజఖస పలగరన

95-153/343

5093 SQX0656454
పపరర: రరజగశశరర చరరపపడడ

95-153/332

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడ చడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-26-1279
వయససస:61
లస: పప

5096 SQX2144889
పపరర: యమమన సరయ పసడయ
బబలరసకకసడ
భరస : నడరరల హసన జజన
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:19
లస: ససస స

95-154/875

5079 SQX2339232
పపరర: లకడక పడసనన బబలరసకకసడ

95-154/1445

5082 SQX0954263
పపరర: శసగమక మబవశల

95-153/333

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:67
లస: ససస స
95-153/335

5085 SQX0214981
పపరర: శకనవరసరరవప జటటరర

95-153/336

తసడడ:డ ససబబరతనస
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:50
లస: పప
95-153/338

5088 MLJ1051952
పపరర: ససబబరతనస జటటరర

95-153/339

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:80
లస: పప
95-153/341

5091 SQX0215392
పపరర: రరమకకషష తతక

95-153/342

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1278
వయససస:45
లస: పప
95-153/344

భరస : బదథడ రరడడడ
ఇసటట ననస:62-26-1279
వయససస:69
లస: ససస స
95-162/249

5076 SQX0913426
పపరర: బబలరసకకసడ కకటటశశరర

భరస : వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-26-1274
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1278
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససరగష రరడడడ చడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-26-1279
వయససస:24
లస: ససస స
5095 SQX1526716
పపరర: భదథడ రరడడడ చడడపపడడ

95-154/1444

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1278
వయససస:31
లస: ససస స
5092 SQX1295204
పపరర: పపరష సరయలకడక చడడపపడడ

5078 SQX2277499
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలకకకననడ

95-154/873

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-26-1274
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరతనస
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగభగషణస పసచకటర
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:60
లస: పప
5089 SQX0601054
పపరర: శవ పరరశత పలగరన

95-153/774

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబరతనస
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:70
లస: ససస స
5086 AP151000525128
పపరర: ఆసజననయబలల పసచకటర

5075 SQX2213486
పపరర: మలలశశరమక మరరక

5073 SQX0914127
పపరర: గడడ స పపషప
భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:62-26-1272
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ బబలకకకననడ
ఇసటట ననస:62-26-1274
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1276
వయససస:42
లస: ససస స
5083 MLJ1051598
పపరర: లసగమక జటటరర

95-161/933

భరస : ససబబ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:62-26-1274
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-26-1274
వయససస:44
లస: పప
5080 MLJ1051572
పపరర: మమధవ జటటరర

5072 SQX2202430
పపరర: శరరష దదసతబబ యన

95-161/626
5070 AP151000564109
పపరర: వర రరఘవయఖ దదసతబబ యన

తసడడ:డ కకటయఖ దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భగషణస
ఇసటట ననస:62-26-1272
వయససస:42
లస: పప
5077 SQX0913418
పపరర: బబలరసకకసడ ఏడడకకసడలల

95-161/625

భరస : వరరరఘవయఖ దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-26
వయససస:25
లస: ససస స
5074 SQX0964403
పపరర: కలమమర గడడ స

5069 AP151000564303
పపరర: మబకస మక దదసతబబ యన

5094 SQX1379016
పపరర: ససరగష రరడడడ చడడపపడడ

95-153/345

తసడడ:డ భదథడ రరడడడ
ఇసటట ననస:62-26-1279
వయససస:36
లస: పప
95-152/1131

5097 SQX0954289
పపరర: అపసరర బబగమ

95-153/346

భరస : సతనసర వల
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:39
లస: ససస స
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5098 MLJ3734159
పపరర: రమణ పసననసశశటట 
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95-153/347

భరస : శసకర రరవప పసనననశశటట
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:51
లస: ససస స
5101 SQX0646786
పపరర: శసకర రరవప పసననసశశటట

95-153/350

తసడడ:డ రరమయఖ పసనననశశటట
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:65
లస: పప
5104 SQX0421875
పపరర: సతఖనననరరయణ కకసడదపప

95-153/352

95-153/355

95-153/358

95-153/361

95-153/364

95-153/367

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-26-1290
వయససస:53
లస: ససస స

95-153/356

5111 MLJ3732401
పపరర: ఈశశర పడసరద ఆరరదసఖల

5114 MLJ3733201
పపరర: పరరశత ఆరరదసఖల

5117 MLJ3741410
పపరర: ససధనరరణణ కకలశశటట

5120 SQX0088658
పపరర: ససతనరరమయఖ నలర మమకల

95-153/369

5123 MLJ2641959
పపరర: సరసబడజఖమక పసనననబబ యన

95-153/359

5126 SQX1294750
పపరర: పడవణ బబబబ కకటట
తసడడ:డ రరసబబబబ కకటట
ఇసటట ననస:62-26-1290
వయససస:26
లస: పప

5106 SQX0738245
పపరర: శకదడవ చనవల

95-153/354

5109 SQX1074822
పపరర: నటరరజ పలగన

95-153/357

5112 AP151000525118
పపరర: శసకరరరవప చనవల

95-153/360

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:61
లస: పప
95-153/362

5115 SQX1029660
పపరర: మబరళ కకషష పలగరన

95-153/363

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పలగరన
ఇసటట ననస:62-26-1284/1
వయససస:28
లస: పప
95-153/365

5118 MLJ3736667
పపరర: వనసకట శశష సరయ కకలశశటట

95-153/366

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద కకలశశటట
ఇసటట ననస:62-26-1287
వయససస:51
లస: పప
95-153/368

5121 SQX2365435
పపరర: సరయ తడజశశన నలర మమకల

95-153/776

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నననననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:62-26-1288
వయససస:24
లస: ససస స
95-153/370

భరస : హరరననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1289
వయససస:73
లస: ససస స
95-153/372

95-153/351

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పలగన
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:25
లస: పప

తలర : తరరపతమక
ఇసటట ననస:62-26-1288
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:62-26-1289
వయససస:38
లస: ససస స
5125 MLJ1052281
పపరర: ననగమణణ కకటట

5108 AP151000528131
పపరర: శవమక చనవల

5103 AP151000528126
పపరర: వజయకలమమరర కకసడదపప

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష సరయ కకలశశటట
ఇసటట ననస:62-26-1287
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:62-26-1288
వయససస:55
లస: ససస స
5122 MLJ2641967
పపరర: కలపన పసనననబబ యన

95-153/353

భరస : మబరళ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1284
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1284/1
వయససస:51
లస: పప
5119 AP151000528139
పపరర: తరరపతమక నలర మమకల

5105 MLJ3734142
పపరర: కళళఖణణ తతక

95-153/349

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1281
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1283
వయససస:50
లస: ససస స
5116 MLJ3732658
పపరర: ననగగశశరరరవప పలగరన

95-153/775

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:30
లస: పప
5113 AP151000528134
పపరర: కకషషకలమమరర నలర మమకల

5102 SQX2144905
పపరర: నడర ఖమససస సయద

5100 SQX0954271
పపరర: సతనసర వల సయఖద

తసడడ:డ ఘనసనసర
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1282
వయససస:56
లస: ససస స
5110 SQX0555649
పపరర: చనవల శకనవరసరరవప

95-153/348

తసడడ:డ సతనసర వల
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:62-26-1281
వయససస:67
లస: పప
5107 SQX0197376
పపరర: చటటట మక తతక

5099 SQX1719871
పపరర: నడరరల హససన జజన
సయఖద
తసడడ:డ సతనసర వల సయఖద
ఇసటట ననస:62-26-1280
వయససస:21
లస: పప

5124 SQX1294735
పపరర: పడతతఖష కకటట

95-153/371

తసడడ:డ రరసబబబబ కకటట
ఇసటట ననస:62-26-1290
వయససస:25
లస: ససస స
95-153/373

5127 MLJ1055383
పపరర: రరసబబబబ కకటట

95-153/374

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-26-1290
వయససస:56
లస: పప
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5128 MLJ2641793
పపరర: వనసకరయమక కకసడదపప

95-153/375

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1293
వయససస:39
లస: ససస స
5131 SQX0599076
పపరర: ననగగశశ రరవప కకసడదపప

95-153/378

95-153/380

95-153/383

95-153/386

95-153/389

95-153/392

95-154/1446

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పసచకటర
ఇసటట ననస:62-26-1299
వయససస:33
లస: పప

5141 SQX0556647
పపరర: చనవల గరపరలకకషష

5144 AP151000528497
పపరర: పదకజ తనడడబబ యన

5147 SQX0598334
పపరర: సరసబశవరరవప తనడడబబ యన

5150 SQX0656280
పపరర: సరయపసడయసక కకకల

95-153/778

5153 MLJ1053578
పపరర: ననరరయణమక కరకల

95-153/387

5156 SQX0502930
పపరర: శకనవరసరరవప పసచకటర 
తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:62-26-1299
వయససస:50
లస: పప

5136 SQX0503235
పపరర: శకకరసత ససధన

95-153/382

5139 SQX1042001
పపరర: శవననగమలలర శశరర చనవల

95-153/385

5142 SQX1041987
పపరర: మధస సడదన చనవల

95-153/388

తసడడ:డ వనసకట పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1295
వయససస:38
లస: పప
95-153/390

5145 MLJ2641819
పపరర: వససతకలమమరర తనడడబబ యన

95-153/391

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:53
లస: ససస స
95-153/393

5148 SQX2245447
పపరర: హరరకకషష తనడడబబ యన

95-153/777

తసడడ:డ గగవసద రరజ
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:21
లస: పప
95-153/394

5151 SQX1371749
పపరర: రరమకకషష కరకక

95-153/395

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ కరకక
ఇసటట ననస:62-26-1297
వయససస:24
లస: పప
95-153/396

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1298
వయససస:50
లస: ససస స
95-153/398

95-153/379

భరస : గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:62-26-1295
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-26-1297
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: కరకల రరమ కకషష
ఇసటట ననస:62-26-1297
వయససస:48
లస: ససస స
5155 MLJ3731551
పపరర: దసరరరపడసరద పసచకటర

95-153/384

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:20
లస: పప
5152 SQX2256907
పపరర: వర నరరయణమక కరకల

5138 MLJ2636363
పపరర: ననగ ఫణణ కలమమర పసచకటర

5133 SQX1831783
పపరర: పడభబవత ససధన

తసడడ:డ ననరరయణ ససధన
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:29
లస: పప

భరస : గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-26-1296
వయససస:50
లస: పప
5149 SQX2337137
పపరర: హరర కకషష తనడడబబ యన

95-153/381

తసడడ:డ వనసకట పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1295
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:62-26-1295
వయససస:67
లస: పప
5146 AP151000525125
పపరర: గరవసదరరవప తనడడబబ యన

5135 AP151000528141
పపరర: లకడకనరసమక

95-153/377

భరస : శకనవరసరరవప ససధన
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పసచకటర
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట పపననయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1295
వయససస:59
లస: ససస స
5143 MLJ3732930
పపరర: వనసకట పపననయఖ చనవల

94-153/42

భరస : వనసకటటశశరరర ససధన
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ ససధన
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:33
లస: పప
5140 SQX0197426
పపరర: సరసబబడజఖస చనవల

5132 NDX2325827
పపరర: జజఖత నరరరశశటట

5130 SQX1720077
పపరర: అసకమక కకసడదపప

భరస : ననగగశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1293/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకకరసత నరరక శశటట
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ ససధన
ఇసటట ననస:62-26-1294
వయససస:50
లస: ససస స
5137 SQX0503250
పపరర: శకనవరస ససధన

95-153/376

తసడడ:డ నలమయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1293
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నలమయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1293/1
వయససస:38
లస: పప
5134 AP151000528142
పపరర: పదక

5129 SQX0574806
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడదపప

5154 MLJ2641801
పపరర: బడహహకశశరర పసచగటర 

95-153/397

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1299
వయససస:43
లస: ససస స
95-153/399

5157 SQX2260297
పపరర: ఆసజననయబలల పసచకటర

95-153/779

తసడడ:డ ననగభబషణస పసచకటర
ఇసటట ననస:62-26-1299
వయససస:58
లస: పప
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95-153/400

భరస : ననగఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:62-26-1300
వయససస:31
లస: ససస స
5161 SQX0198101
పపరర: శరరద బబ డడడపలర

5159 SQX2278695
పపరర: ససనత పసచనకతనర

95-154/878

5162 SQX1398479
పపరర: రగణబక దడవ మనననపలర
భరస : శకనవరస రరవప మనననపలర
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:48
లస: ససస స

5164 SQX1398412
పపరర: శకనవరస రరవప మనననపలర

5165 SQX0216515
పపరర: శకనవరస రరవప బబజసరన బఖసరన

95-154/881

తసడడ:డ కకటయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:50
లస: పప
95-154/884

5170 SQX0198226
పపరర: చదననస ననగరరజ కలమమరర

95-154/885

భరస : శవ సడరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1304
వయససస:58
లస: ససస స
95-154/887

95-154/890

95-151/821

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబజసరన
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:24
లస: పప
95-154/882

5168 SQX2221406
పపరర: తడజ శక కరమమశశరర బబ డడడపలర

95-154/894

95-154/1447

95-154/883

5169 SQX2221414
పపరర: వనసకట ననగ లలకగశ బబ డడడపలర

95-154/1448

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శశషష కలమమర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:62-26-1303
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శశషష కలమమర బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:62-26-1303
వయససస:19
లస: పప

5171 SQX0216754
పపరర: చదననస నరగసదడ కలమమర

5172 SQX1465195
పపరర: వనసకటటశశరరర కగళస

95-154/886

5174 AP151000528327
పపరర: వనసకటటశశరమక కకసడదపప

5177 SQX0427534
పపరర: శశభన బబబబ వరద కలపప

5180 SQX1721703
పపరర: వనణబగరపరల కగశన

5183 SQX1721273
పపరర: పడసరద శవరపపరస

5186 SQX2161446
పపరర: శక లకడక జజగర
భసధసవప: మసరసణణ షపక
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:31
లస: ససస స

95-154/928

తసడడ:డ ససబబయఖ కగళస
ఇసటట ననస:62.26.1304
వయససస:69
లస: పప
95-154/888

5175 AP151000528330
పపరర: బసవపపననమక కకసడదపప

95-154/889

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1305
వయససస:90
లస: ససస స
95-154/891

5178 SQX0508523
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడదపప

95-154/929

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:62.26-1305
వయససస:63
లస: పప
95-154/892

5181 SQX1721372
పపరర: సరశత శవరపపరస

95-154/893

తసడడ:డ పడసరద శవరపపరస
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:23
లస: ససస స
95-154/895

తసడడ:డ కకషష మగరరస శవరపపరస
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:44
లస: పప
95-154/1083

5166 SQX1042969
పపరర: మరరదశత బబ డడడపలర
భరస : రరమ కకషష శరససస స బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:62-26-1303
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కగశన
ఇసటట ననస:62-26-1306
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడసరద శవరపపరస
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప గడడ ల
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:26
లస: పప

95-154/880

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:62-26-1305
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శశభన బబబబ వడకలప
ఇసటట ననస:62-26-1306
వయససస:22
లస: పప

5185 SQX2028991
పపరర: గణణశ గడడ ల

5163 SQX1293760
పపరర: రసగ సరయ బబజసరన

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-26-1305
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభన బబబబ వడకలప
ఇసటట ననస:62-26-1305
వయససస:23
లస: పప

5182 SQX1721331
పపరర: అదథ లకడక శవరపపరస

95-154/879

తసడడ:డ శవ సడరరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1304
వయససస:37
లస: పప

భరస : శశభననబబబ
ఇసటట ననస:62-26-1305
వయససస:43
లస: ససస స

5179 SQX2090066
పపరర: అఖల బబబబ వడకలప

95-154/877

తసడడ:డ ససబబబరరవప బఖసరన
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:54
లస: పప

5167 SQX1042993
పపరర: వనసకట సతఖ శశషష కలమమర
బబ డడడపలర
తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స బబ డడ పలర
ఇసటట ననస:62-26-1303
వయససస:55
లస: పప

5176 SQX1618703
పపరర: అఖల బబబబ వడకలప

5160 SQX0198085
పపరర: ననగ వనసకట ససధనరరణణ బబజసరన
బఖసరన
భరస : శకనవరసరరవప బఖసరన
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద పసచనకతనర
ఇసటట ననస:62-26-1300
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖశశషకలమమర బబ డడ పలర
ఇసటట ననస:62-26-1302
వయససస:47
లస: ససస స

5173 SQX0549519
పపరర: ససపసడయ అపరష వరడకలపప

95-153/780

5184 SQX2028975
పపరర: మసరసణణ గడడ ల

95-154/1082

తసడడ:డ గణణశ గడడ ల
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:25
లస: ససస స
95-154/1449

5187 SQX2314102
పపరర: గణణశ గడడ ల

95-154/1450

భసధసవప: శకనస ససకలరర
ఇసటట ననస:62-26-1307
వయససస:27
లస: పప
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5188 SQX0151159
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడదపప

95-154/896

తసడడ:డ ననగయఖ కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:66
లస: పప
5191 SQX2343515
పపరర: చసకకమక కకసడదపప

95-154/1451

95-146/761

95-154/1455

95-154/1458

95-174/746

95-161/934

95-161/630

భరస : ససబబబరరవప 
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:65
లస: ససస స

5201 SQX2356517
పపరర: శకకరసత మమమలమ

5204 SQX1980465
పపరర: జగదధష బబబబ తతట

5207 AP151000564503
పపరర: బబపమక తతమబలకరర

5210 SQX0837864
పపరర: గరపస తతమబలకరర

95-154/1460

5213 MLJ2641694
పపరర: ననగకలమమరర పలగరన

95-174/744

5216 SQX0360032
పపరర: గగటట స ససశల
తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:33
లస: పప

5199 SQX2209005
పపరర: దటట సరయ తతట

95-154/1457

5202 SQX2409167
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మమమలమ

95-174/745

తసడడ:డ రరమ కకటట రరజ మమమలమ
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:23
లస: పప
95-154/897

5205 SQX1764612
పపరర: సడరఖననరరయణ చనవల

95-161/627

తసడడ:డ బడహకయఖ చనవల
ఇసటట ననస:62-27
వయససస:32
లస: పప
95-161/628

5208 SQX1789940
పపరర: సరయ రరస బలలససపరటట

95-161/629

తసడడ:డ శకనస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:62-27-1
వయససస:21
లస: పప
95-161/631

5211 SQX0644617
పపరర: శవ తతమబలకరర

95-161/632

తసడడ:డ రమణమక తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-27/1
వయససస:54
లస: పప
95-153/401

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1284/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-144/293

95-154/1454

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-27/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:62-27-962
వయససస:18
లస: పప
5215 MLJ2619237
పపరర: కకటటశశరమక గగటట స

95-154/1456

భరస : శవ తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-27/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష చనటడగడడ
ఇసటట ననస:62-27/1
వయససస:28
లస: పప
5212 SQX2312171
పపరర: హహసన పరగశజ షపక

5198 SQX2209757
పపరర: పపజ తతట

5196 SQX2339687
పపరర: ససబడహకణఖస పప నడనరర
తసడడ:డ భబసకర రరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:62-26-1311
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-26-1314
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ RAMULU అడడటట
ఇసటట ననస:62-27
వయససస:18
లస: ససస స
5209 SQX1483429
పపరర: శకనవరస రరవప చనటడగడడ

95-165/798

తసడడ:డ రరమ కకటట రరజ మమమలమ
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడదధప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:22
లస: పప
5206 SQX2202679
పపరర: తడవనణణ అడడటట

5195 SQX2055960
పపరర: జజఖత కకతస

95-154/1453
5193 SQX2340354
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప కకసడదపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరయ రరజ తతట
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-26-1313
వయససస:19
లస: పప
5203 SQX2382091
పపరర: పడశరసత అబడహస బబ రరగడడ

95-154/1452

భరస : ససరర బబబబ కకతస
ఇసటట ననస:62-26-1309
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:62-26-1312
వయససస:56
లస: పప
5200 SQX2209013
పపరర: ససతతష కలమమర తతట

5192 SQX2338945
పపరర: శవ కలమమరర కకసడదపప

95-154/1085
5190 SQX2092252
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప కకసడదపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బబబబ కకతస
ఇసటట ననస:62-26-1309
వయససస:19
లస: ససస స
5197 SQX2225191
పపరర: బబబబ షపక

95-154/1084

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:62-26-1308/1
వయససస:64
లస: ససస స
5194 SQX2086601
పపరర: సరయ పసడయ కకతస

5189 SQX2092229
పపరర: చసకకమక కకసడదపప

5214 SQX1070960
పపరర: జయలకడక చలర గరరర

95-144/292

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:36
లస: ససస స
95-144/294

5217 SQX0360057
పపరర: గగటట స రరమకకకషష

95-144/295

తలర : కకటటశశరమక
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:38
లస: పప
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95-144/296

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:50
లస: పప
5221 SQX1042068
పపరర: గరపసరరజ నరరక

95-153/402

95-153/405

95-153/408

95-153/411

95-153/784

95-153/413

95-153/415

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1323
వయససస:80
లస: ససస స

5231 SQX2182020
పపరర: మణణకఖస జపపడడ జపపడడ

5234 SQX2393007
పపరర: శక హహహ హఠర యడర

5237 SQX0954529
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

5240 MLJ3734274
పపరర: మమరర కడడత

95-153/418

5243 MLJ2641991
పపరర: లకడకతరరపతమక యడనర

95-153/782

5246 AP151000525007
పపరర: ననగగశశరరరవప యడర
తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1323
వయససస:85
లస: పప

5226 MLJ3734217
పపరర: కకటటశశరమక గబసటటరర

95-153/407

5229 MLJ3731833
పపరర: రరమకకషష గబసటటరర

95-153/410

5232 SQX2193761
పపరర: వనసకటటశశరరర కసదథరర

95-153/783

తసడడ:డ ననగయఖ కసదథరర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:35
లస: పప
95-153/785

5235 MLJ2641603
పపరర: ఇసదథరరదడవ యడనర

95-153/412

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1319
వయససస:41
లస: ససస స
95-153/414

5238 SQX2183622
పపరర: ససత మహలకడక కడడత

95-153/786

భరస : గరపరల కడడత
ఇసటట ననస:62-27-1319
వయససస:53
లస: ససస స
95-153/416

5241 MLJ3731882
పపరర: నవరస కడడత

95-153/417

తసడడ:డ గరపరల
ఇసటట ననస:62-27-1322
వయససస:35
లస: పప
95-153/419

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1323
వయససస:37
లస: ససస స
95-153/421

95-153/404

తసడడ:డ పరనకల రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:42
లస: పప

భరస : నవరస
ఇసటట ననస:62-27-1322
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళళశశర రరవప భగపత
ఇసటట ననస:62-27-1322
వయససస:37
లస: పప
5245 AP151000528007
పపరర: తరరపతమక యడనర

95-153/409

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:62-27-1319
వయససస:49
లస: పప

భరస : చననహనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1321
వయససస:67
లస: ససస స
5242 SQX1470657
పపరర: శసకర రరవప భగపత

5228 SQX1851534
పపరర: అశశక కలమమర యడర

5223 MLJ3734209
పపరర: ససనత గబసటటరర

భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1318/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1319
వయససస:95
లస: ససస స
5239 AP151000528006
పపరర: కకటటశశరమక యడనర

95-153/406

భరస : కకటటశశర రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కసదథరర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:29
లస: ససస స
5236 AP151000528574
పపరర: సరసబబడజఖస యడనర

5225 SQX1838671
పపరర: భగలకడక యడర

95-144/297

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ యడర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:52
లస: పప
5233 SQX2183515
పపరర: రతనమక కసదథరర

95-153/403

భరస : శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:27
లస: పప
5230 SQX1838663
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

5222 SQX1206219
పపరర: పపల ససధఖ

5220 MLJ2612240
పపరర: సరశమననధన దడవల

తసడడ:డ కనన 
ఇసటట ననస:62-27-1316
వయససస:66
లస: పప

భరస : మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:62-27-1318
వయససస:36
లస: ససస స
5227 SQX1851575
పపరర: వనసకటటశ యడర

95-153/781

తసడడ:డ ససబబరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:62-27-1314
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నరరక
ఇసటట ననస:62-27-1317
వయససస:28
లస: పప
5224 MLJ3734118
పపరర: శకదడవ జపపడడ

5219 SQX2238525
పపరర: రరమ కకషష గగటట స

5244 SQX1508094
పపరర: రరధ యడర

95-153/420

భరస : పరపరరరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1323
వయససస:45
లస: ససస స
95-153/422

5247 AP151000528010
పపరర: కకటటశశరమక యడనర

95-153/423

భరస : వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-27-1324
వయససస:60
లస: ససస స
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5248 MLJ3731577
పపరర: శవసతఖననరరయణ యడర

95-153/424

తసడడ:డ వరరసజనననయబలల
ఇసటట ననస:62-27-1324
వయససస:38
లస: పప
5251 SQX0954552
పపరర: ననగరరజ యడర

95-153/426

5252 MLJ3731585
పపరర: పపదపరపరరరవప యడనర

94-153/44

5255 AP151000528011
పపరర: అరరణ యడర

తసడడ:డ శవ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:30
లస: పప
95-153/433

95-174/584

95-153/437

95-153/440

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:45
లస: పప

5267 SQX0954537
పపరర: నరగసదడ కలమమర పరలడడగబ

5270 SQX1809441
పపరర: రరజగశశరర యడర

95-153/443

5273 MLJ3734308
పపరర: సరమమమ జఖస తనడడబబ యన

95-153/434

5276 AP151000525011
పపరర: ఆసజననయబలల గబరజజల
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:65
లస: పప

5256 SQX1397620
పపరర: శవ శసకర యడర

95-153/429

5259 SQX1041953
పపరర: శక లకడక దసరర పడసనన యడర

95-153/432

5262 AP151000525565
పపరర: పసచచయఖ యడనర

95-153/435

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:50
లస: పప
95-174/585

5265 MLJ2641090
పపరర: పదనకవత పరలడడగబ

95-153/436

భరస : వనసకటశవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1328
వయససస:48
లస: ససస స
95-153/438

5268 MLJ1050871
పపరర: వనసకటశవననగగశశరరరవప
పరలడగబ
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1328
వయససస:57
లస: పప

95-153/439

95-153/441

5271 SQX0512236
పపరర: భగలకడక గబరజజల

95-153/442

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:29
లస: ససస స
95-153/444

భరస : బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:76
లస: ససస స
95-153/446

94-153/43

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప లలట యడర
ఇసటట ననస:62-27-1329
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:38
లస: ససస స
5275 AP151000525566
పపరర: వనసకట ననరరయణ గబరజజల

95-153/431

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-27-1328
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1328
వయససస:58
లస: పప
5272 MLJ3734241
పపరర: ననగమలలర శశరర గబరజజల

5264 SQX1800499
పపరర: యమససన సయఖద

5253 NDX2325868
పపరర: ససమలత ఆఠరకకలరర

తసడడ:డ శవ పరపర రరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1328
వయససస:31
లస: పప
5269 MLJ3732294
పపరర: చదసగల రరవప దనసరర

95-153/428

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:25
లస: పప

భరస : యమససన సయఖద
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:33
లస: ససస స
5266 SQX0147546
పపరర: అశశక పరలడడగబ

5261 SQX1074707
పపరర: వనసకటటష యడర

95-153/425

భరస : పపరష చసదడ రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ యడర
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:54
లస: పప

భరస : పసచచయఖ యడర
ఇసటట ననస:62-27-1327
వయససస:46
లస: ససస స
5263 SQX1800473
పపరర: రజయమ ససలమసనన సయఖద

95-153/427

భరస : శవ పరపరరరవప యడర
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:49
లస: ససస స

95-153/430 5258 AP151000525507
5257 SQX0720029
పపరర: హహమ శవ ననగగసదడబబబబ యయడర
పపరర: శవ పరపరరరవప యడర

5250 MLJ2641678
పపరర: మహలకడక యడనర

భరస : పపదపరపరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1325
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-27-1325
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:62-27-1326
వయససస:59
లస: పప

5260 SQX1291517
పపరర: వజయ కలమమరర యడర

95-153/787

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1324
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:62-27-1325
వయససస:37
లస: పప
5254 NDX2325843
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఆతకకకరర

5249 SQX2243277
పపరర: రవసదడ పడసరద టటకక

5274 MLJ1051002
పపరర: సరసబశవరరవప గబరజజల

95-153/445

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-27-1331
వయససస:39
లస: పప
95-153/447

5277 SQX1574491
పపరర: లకడక పదనకవత ససకర

95-153/448

భరస : జగన మహన రరవప ససకర
ఇసటట ననస:62-27-1332
వయససస:44
లస: ససస స
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5278 SQX1574483
పపరర: జగన మహన రరవప ససకర

95-153/449

తసడడ:డ లసగ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:62-27-1332
వయససస:47
లస: పప

95-153/788

తసడడ:డ రబబన షపక
ఇసటట ననస:62-27-1333
వయససస:20
లస: పప

5281 SQX1481845
పపరర: ఖమదర వల బబషర షపక

95-153/808

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:62-27-1333
వయససస:25
లస: పప

5283 MLJ2641546
పపరర: లకడక గణణత

5279 SQX2218766
పపరర: అబబనల హఫసజ షపక

5282 SQX1839307
పపరర: అశశక కలమమర మనసబబ తషల

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:62-27-1333
వయససస:38
లస: ససస స
95-174/586
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5286 MLJ3732245
పపరర: శవ శసకరరరవప గణణత

95-153/450

5289 SQX0559013
పపరర: కకటటశశరరరవప గగటటటపరటట

95-153/453

95-153/451

5287 AP151000525568
పపరర: రరమమసజననయబలల గణణత

95-153/456

5290 SQX2090793
పపరర: తరరపఠమక తతట

95-153/454

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1336
వయససస:75
లస: పప

5293 SQX0197251
పపరర: సశపన తనడడబబ యన

95-153/700

95-153/459

95-153/462

5298 AP151000525100
పపరర: రరసబబబబ తనడడబబ యన

95-153/465

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1337
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససభబష చసదడ బబ సస
ఇసటట ననస:62-27-1338
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వవనకరనసద తనళళళరర
ఇసటట ననస:62-27-1338
వయససస:33
లస: ససస స

5302 SQX1556770
పపరర: వవనకరననన తనళళరర

5305 AP151000528105
పపరర: సతఖవరణణ ఎలకర
భరస : వరబడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1339
వయససస:42
లస: ససస స

95-153/457

5294 AP151000528099
పపరర: ససతమక తనడడబబ యన

95-153/460

5297 AP151000528098
పపరర: పదకవత తనడడబబ యన

95-153/463

5300 SQX1448829
పపరర: యశశద లకడక తనడడబబ యన

95-162/251

భరస : వనసకట చసదడ శశఖర తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-27-1337
వయససస:24
లస: ససస స
95-153/467

తసడడ:డ ససభబస చసదడ బబ స తనళళరర
ఇసటట ననస:62-27-1338
వయససస:37
లస: పప
95-153/789

5291 AP151000528097
పపరర: రరజగశశరర తనడడబబ యన

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-27-1337
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1337
వయససస:80
లస: పప
95-153/466

95-153/455

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1336/1
వయససస:73
లస: ససస స

95-153/461 5296 AP151000525097
5295 MLJ3732260
పపరర: వనసకట చసదడశశఖర తనడడబబ యన
పపరర: రరశ ఆసజననయబలల
తనడడబబ యన
తసడడ:డ రరసబబబబ
తసడడ:డ సరసబయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-27-1336/1
ఇసటట ననస:62-27-1336/1
వయససస:33
లస: పప
వయససస:42
లస: పప

5299 AP151000525099
పపరర: కకటటశశరరరవప తనడడబబ యన

5288 SQX0894998
పపరర: పదనక గరటటటపరటట

భరస : కరమయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1336
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1336/1
వయససస:37
లస: ససస స

95-153/464

95-153/452

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-27-1335
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-27-1335
వయససస:20
లస: ససస స
95-153/458

5285 MLJ2641538
పపరర: ససధనరరణణ గణణత

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-27-1334
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-27-1334
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1335
వయససస:31
లస: పప
5292 AP151000525096
పపరర: కరమయఖ తనడడబబ యన

5284 MLJ2641553
పపరర: జజఖత గణణత

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:62-27-1334
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-27-1334
వయససస:46
లస: పప

5304 SQX2162303
పపరర: శకదడవ తనళళళరర

95-153/807

తసడడ:డ ససబబ రరవప మనసబబ తషల
ఇసటట ననస:62-27-1333
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:62-27-1334
వయససస:39
లస: ససస స

5301 SQX0815175
పపరర: రరజఖలకడక తనళళళరర

5280 SQX1481860
పపరర: రజయమ షపక

5303 SQX0815241
పపరర: ససభబస చసదడ బబ సస తనలక
ర రర

95-153/468

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:62-27-1338
వయససస:51
లస: పప
95-153/469

5306 AP151000528102
పపరర: వనసకరయమక ఎలకర

95-153/470

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1339
వయససస:80
లస: ససస స
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5307 AP151000525103
పపరర: వరబడహకయఖ ఎలక

95-153/471

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1339
వయససస:52
లస: పప
5310 SQX1377317
పపరర: మసజల పప తనరర సక

95-153/473

95-153/476

95-153/790

95-153/793

95-153/481

95-153/702

95-153/704

5320 AP151000528108
పపరర: శశషమక తతట

5323 MLJ3731650
పపరర: చననవరసస తతట

5326 AP151000528109
పపరర: మసగమక తతట

5329 SQX2087286
పపరర: భవన గగవసదస

95-153/485

5332 SQX1720812
పపరర: వరహబ షపక

95-153/479

తసడడ:డ SRINIVASARAO POTTUPALLI
ఇసటట ననస:62-28
వయససస:29
లస: ససస స

5335 SQX2202711
పపరర: తడవనణణ లకరకకలల
భరస : పపరష చసదడరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:62-28
వయససస:27
లస: ససస స

5315 AP151000525006
పపరర: శకనవరసరరవప మగరల

95-153/478

5318 SQX2378123
పపరర: పడవణ కలమమర మమరగషడడ

95-153/792

5321 SQX0895003
పపరర: తరరపతయఖ తతట

95-153/480

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:62-27-1341
వయససస:27
లస: పప
95-153/482

5324 SQX2049724
పపరర: కకశశర గగవసదస

95-153/701

తసడడ:డ చనన రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:62-27-1342
వయససస:37
లస: పప
95-153/483

5327 SQX2049757
పపరర: వనసకట రరవప తతట

95-153/703

తసడడ:డ అసకమక తతట
ఇసటట ననస:62-27-1343
వయససస:58
లస: పప
95-161/792

5330 SQX1940063
పపరర: మరరబ చదరరకకరర

95-153/484

భరస : అబబనల చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-27-2727/2
వయససస:48
లస: ససస స
95-153/486

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:62-27-2740/13
వయససస:53
లస: పప
95-161/936

95-153/475

తసడడ:డ లలకరస మమరగషడడ
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:34
లస: పప

భరస : పరపరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:62-27-1343
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-27-2727/2
వయససస:22
లస: పప
5334 SQX2202760
పపరర: ససమలత POTTUPALLI

95-153/791

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-27-1343
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:62-27-1343
వయససస:40
లస: పప
5331 SQX1940113
పపరర: ఖమజజ మరర చదరరకకరర

5317 SQX2379444
పపరర: అననపపరష తతట

5312 SQX1295212
పపరర: శకననధ మగరల

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:62-27-1342
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకశశర గగవసదస
ఇసటట ననస:62-27-1342
వయససస:27
లస: ససస స
5328 SQX2073930
పపరర: పరప రరవప గగవసదస

95-153/477

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1341
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చననవరసస
ఇసటట ననస:62-27-1342
వయససస:50
లస: ససస స
5325 SQX2049732
పపరర: ననగ లకడక గగవసదస

5314 SQX1501858
పపరర: ఏడడకకసడలల పప తనరర సక

95-153/472

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగరల
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరసస తతట
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర మమరగనడడ
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:29
లస: ససస స
5322 AP151000528107
పపరర: శకదడవ తతట

95-153/474

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:71
లస: పప
5319 SQX2378370
పపరర: అసజనదడవ మమరగనడడ

5311 AP151000528008
పపరర: ననగరరజకలమమరర మగల

5309 SQX1719988
పపరర: ససధఖ రరణణ మగరల

భరస : శకననధ మగరల
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:26
లస: పప
5316 SQX2190999
పపరర: పడకరశ రరవప బసడడ

95-154/1459

తసడడ:డ వర బడహకయఖ యయలకర
ఇసటట ననస:62-27-1339
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పప తనరర సక
ఇసటట ననస:62-27-1340
వయససస:41
లస: ససస స
5313 SQX1397729
పపరర: పవన కలమమర మగరల

5308 SQX2405405
పపరర: ననగ వనసకట శసకర యయలకర

5333 SQX2203545
పపరర: రరమనధరరవ కసదరగ

95-161/935

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కసదరగ
ఇసటట ననస:62-28
వయససస:52
లస: పప
95-161/937

5336 SQX2202703
పపరర: భబణబ పడసరద థసమగలలరర

95-161/938

తసడడ:డ శవ థసమగలలరర
ఇసటట ననస:62-28
వయససస:20
లస: పప
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95-161/939

తసడడ:డ శకనస బలలససపత
ఇసటట ననస:62-28
వయససస:19
లస: ససస స
5340 SQX1747807
పపరర: ససభబన షపక

95-144/299

95-144/302

95-144/305

95-144/308

95-144/311

95-144/314

5350 MLJ3725819
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మకశశటట

5353 AP151000510348
పపరర: ససబబబరరవప బబ మకశశటట

5356 SQX1070937
పపరర: రసగ బబబబ మబననసగర

95-144/317

5359 SQX2083194
పపరర: ననసచరమక మబననసగర

95-144/318

5362 SQX0714105
పపరర: నరకల దడశబబ యన
తసడడ:డ మధససడదనరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:47
లస: ససస స

5364 AP151000513439
పపరర: ననరరయణమక బబ ల

5365 MLJ3726320
పపరర: దసరరరరరవప బబ లల

95-144/321

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:34
లస: పప

95-144/301

5345 SQX0326397
పపరర: బ కకషష దసరర

95-144/304

5348 AP151000513595
పపరర: అసజమక బబ మకశశటట

95-144/307

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:65
లస: ససస స
95-144/309

5351 AP151000510349
పపరర: వనసకటరరవప బబ మకశశటట

95-144/310

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:63
లస: పప
95-144/312

5354 SQX1343631
పపరర: భబరర వ మబననసగర

95-144/313

భరస : రసగబబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:30
లస: ససస స
95-144/315

5357 MLJ2612380
పపరర: కకటటశశరరరవప మబననసగర

95-144/316

తసడడ:డ శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:44
లస: పప
95-144/563

భరస : శవ ననగగశశరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససడధన రరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:70
లస: ససస స

95-144/306

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:61
లస: పప
5361 SQX1942184
పపరర: దథవఖకకషష దడశబబ యన

5347 SQX1643139
పపరర: వజయ లకడక యమరర గడడ

5342 SQX1643022
పపరర: venkatarao kolluru

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:85
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:62-28-1347
వయససస:36
లస: ససస స
5358 AP151000510352
పపరర: శవననగగశశరరరవప మబననసగర

95-144/303

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:72
లస: పప
5355 SQX1343680
పపరర: అరరణ కలమమరర మబననసగర

5344 SQX1300045
పపరర: ననగ మమనక బబ మకశశటట

95-144/298

తసడడ:డ ససబబబరరవప kolluru
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:40
లస: పప

భరస : రతన మమణణకఖ రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:31
లస: పప
5352 SQX1643071
పపరర: రతన మమణణకఖ రరవప యమరర గడడ

95-144/300

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-28-1346
వయససస:50
లస: ససస స
5349 MLJ3725801
పపరర: రరఘవకకషష బబ మకశశటట

5341 SQX1536731
పపరర: అనసర షపక

5339 SQX1643030
పపరర: ayesha shaik

భరస : ఆనసర షపజక
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల షపక
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:49
లస: పప
5346 AP151000513430
పపరర: పడమల బబ మకశశటట

95-143/891

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప షపక
ఇసటట ననస:62-28-1345
వయససస:24
లస: పప
5343 SQX1817824
పపరర: వనసకటరరవప కకలక
ర రర

5338 SQX2291193
పపరర: జన షపక

5360 SQX1296111
పపరర: అనడష బబ లల

95-143/313

భరస : లకడక వర పడసరద రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:24
లస: ససస స
95-144/319

5363 AP151000513435
పపరర: వమలమవత తపపరమలర

95-144/320

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:65
లస: ససస స
95-144/322

5366 MLJ2612018
పపరర: లకడక వరపడసరద రరవప బబ లల

95-144/323

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:39
లస: పప
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95-144/324 5368 SQX0875583
5367 SQX0691121
పపరర: మధస ససదనరరవప దడశబబ యన
పపరర: నళన మబదథగగసడ

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1348
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగశసకర తతమబలకరర
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:33
లస: ససస స

5370 MLJ3730017
పపరర: వనసకట ససబబమక వలర భ
పపరస
భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:73
లస: ససస స

95-144/327

5373 AP151000510355
పపరర: రమమష తతమబలకరర

95-144/330

95-144/333

95-144/336

95-153/487

5377 AP151000513512
పపరర: రమమదడవ తనడడబబ యన

95-144/341

95-144/334

భరస : మధస గగడదపప
ఇసటట ననస:62-28-1356
వయససస:50
లస: ససస స

95-144/339

5378 MLJ2612281
పపరర: రరమకకషష తనడడబబ యన

5386 SQX1834316
పపరర: రరమబ అకకకన

5389 SQX0980375
పపరర: తరరపత లకడక వకకలగడడ

95-144/342

95-144/344

5384 MLJ2618049
పపరర: చటటట మక మరరయమల

95-144/340

5387 MLJ2612141
పపరర: వరపడసరదరరవప మరరయమల

95-144/343

5390 MLJ1050723
పపరర: పదక వకకలగడడ 

95-144/345

భరస : సడరఖననరరయణరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1357
వయససస:45
లస: ససస స

5394 AP151000513520
పపరర: శవజజఖత బబ బబల

95-144/350

తసడడ:డ గరసధథ
ఇసటట ననస:62-28-1359
వయససస:46
లస: పప

95-144/338

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1355
వయససస:78
లస: పప

95-144/347

5395 AP151000510424
పపరర: శవశసకర బబ బబల

95-144/335

భరస : వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1355
వయససస:63
లస: ససస స

95-144/346 5392 MLJ2612059
5391 SQX1385807
పపరర: యశశసత కలమమర మమమడడపరక
పపరర: సడరఖననరరయణరరవప
వకకలగడడ 
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమడడపరక
తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1357
ఇసటట ననస:62-28-1357
వయససస:24
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరదస
ఇసటట ననస:62-28-1359
వయససస:43
లస: ససస స

95-144/332

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:62-28-1357
వయససస:25
లస: ససస స

95-144/349

5375 SQX1882463
పపరర: నలమ తనదథబబ యనన

95-144/337 5381 AP151000510497
5380 MLJ2612067
పపరర: సతఖననరరయణ తనడడబబ యన
పపరర: సరసబశవరరవప తనడడబబ యన

5383 MLJ3730447
పపరర: లకడక పడసనన మరరయమల

95-144/329

తసడడ:డ సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ అకకకన
ఇసటట ననస:62-28-1355
వయససస:55
లస: పప
95-144/564

5372 MLJ3725967
పపరర: ననగ శసకర తతమబలకరర

భరస : రరమకకషష తనదథబబ యనన
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-28-1355
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1355
వయససస:42
లస: పప
5388 SQX2036960
పపరర: ఈశశరమక గగడదపప

95-144/331

తసడడ:డ సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:39
లస: పప

భరస : జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:48
లస: ససస స
5385 MLJ1055862
పపరర: రరసబబబబ మరరయమల

5374 MLJ3730553
పపరర: సరమమమ జఖస తనడడబబ యన

95-144/326

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమరసరశమ 
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:38
లస: పప
5382 MLJ3733888
పపరర: మణణకలమమరర కసదథకలపప

95-144/328

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1351
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-28-1354
వయససస:30
లస: ససస స
5379 MLJ2612174
పపరర: గణపత తనడడబబ యన

5371 MLJ3725959
పపరర: నవన కలమమర తతమబలకరర

5369 AP151000513438
పపరర: శరయలల తతమబలకరర

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-28-1350
వయససస:60
లస: పప
5376 SQX1643089
పపరర: ససపసడయ తతడడబబ యన

95-144/325

5393 MLJ3730298
పపరర: దసరరరభవరన బబ బబల

95-144/348

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:62-28-1359
వయససస:35
లస: ససస స
5396 AP151000510425
పపరర: దసరరరపడసరద బబ బబల

95-144/351

తసడడ:డ గరసధథ
ఇసటట ననస:62-28-1359
వయససస:48
లస: పప
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95-144/624

తసడడ:డ దసరర పడసరద బబ బబల
ఇసటట ననస:62-28-1359
వయససస:19
లస: ససస స
5400 MLJ1057827
పపరర: శకనవరసస వనలకపరర

95-144/353

95-144/356

95-144/359

95-144/362

95-144/365

95-144/368

95-144/626

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:35
లస: ససస స

5410 MLJ2612133
పపరర: సరసబశవరరవప దనసరర

5413 SQX0394916
పపరర: కకటటరతనస గబసడన

5416 SQX1871813
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

5419 MLJ3730504
పపరర: ఆదథలకడక దనసరర

95-154/1461

95-144/363

5405 SQX1070929
పపరర: ససదధప కవల

95-144/358

5408 SQX1643055
పపరర: గగరర తతటకకర

95-144/361

5411 SQX1643063
పపరర: శవ ననగగశశరరవప తతటకకర

95-144/366

5414 SQX1747963
పపరర: రరకకకణమక చదననస

95-144/367

భరస : ననరరయణ రరవప చదననస
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:70
లస: ససస స
95-144/369

5417 SQX2215747
పపరర: రవసదడ బబబబ గబసడ

95-144/625

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబసడ
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:47
లస: పప
95-144/370

5420 AP151000510431
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దనసరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:48
లస: ససస స

95-144/371

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1365
వయససస:48
లస: పప

95-155/1035 5423 SQX2409670
5422 SQX2408797
పపరర: హనసమసత రరవప వనసగళ శశటట
పపరర: రరజగశశరర వనసగళ శశటట

5425 MLJ1054022
పపరర: ననగలకడక పససపలలటట

95-144/364

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర తతటకకర
ఇసటట ననస:62-28-1363
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వనసగళ శశటట
ఇసటట ననస:62-28-1365
వయససస:52
లస: పప
95-144/372

95-144/355

భరస : శవ ననగగశశర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:62-28-1363
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1365
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప వనసగళ శశటట
ఇసటట ననస:62-28-1365
వయససస:48
లస: ససస స
5424 MLJ3730520
పపరర: దసరరర శరరష పససపపలలటట

95-144/360

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:54
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబబ గబసడ
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:45
లస: ససస స
5421 SQX2409092
పపరర: వజయ లకడక వనసగళ శశటట

5407 AP151000510427
పపరర: సరసబశవరరవప కవల

5402 SQX1070911
పపరర: సససధస కవల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబబబబ గబసడన
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:21
లస: పప
5418 SQX2215721
పపరర: పదనకవత గబసడ

95-144/357

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1363
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:62-28-1364
వయససస:47
లస: ససస స
5415 SQX1748086
పపరర: మణణదధప గబసడన

5404 AP151000513524
పపరర: వశరలకడక కవల

95-144/352

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1363
వయససస:60
లస: ససస స
5412 SQX1871912
పపరర: భబగఖ లకడక కకట

95-144/354

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:39
లస: పప
5409 AP151000513526
పపరర: శరయకలమమరర దనసరర

5401 SQX1603209
పపరర: ససమఖ కరవరలమ

5399 MLJ1051085
పపరర: తరరపతమక వనలకపరర

భరస : శకనవరసస 
ఇసటట ననస:62-28-1361
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప కరవరలమ
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:62-28-1362
వయససస:31
లస: ససస స
5406 SQX0727883
పపరర: రరసబబబబ కరవల

94-144/32

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలపపరర
ఇసటట ననస:62-28-1361
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1361
వయససస:45
లస: పప
5403 SQX0734368
పపరర: వనసకటటశశరమక కరవల

5398 NDX2446003
పపరర: హరరత వనలపపరర

95-156/1041

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనసగళ శశటట
ఇసటట ననస:62-28-1365
వయససస:26
లస: ససస స
95-144/373

5426 AP151000513529
పపరర: దసరరరసబ పససపలలటట

95-144/374

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:52
లస: ససస స
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5427 AP151000513532
పపరర: శవననగగశశరర దనసరర

95-144/375

భరస : వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:54
లస: ససస స
5430 AP151000510434
పపరర: వనసకయఖ పససపపలలటట

95-144/378

95-144/627

95-144/382

95-144/385

95-144/388

5437 AP151000513578
పపరర: ససజజత దనసరర

5440 SQX0875708
పపరర: గగతమ కలమమర దనసరర

5443 AP151000510512
పపరర: కకటటశశరరరవప దనసరర

95-144/391

5446 MLJ2618064
పపరర: ఉషర రరణణ గగరర

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-28-1368
వయససస:34
లస: పప

5449 SQX2133346
పపరర: శవ శక కకల

తసడడ:డ ససబబబరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1389
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:36
లస: ససస స

95-144/386

5455 SQX2203461
పపరర: నరరసదడ కలమమర పప తషరరజ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:21
లస: పప

5435 SQX1747948
పపరర: జయలకడక దనసరర

95-144/381

5438 MLJ2618353
పపరర: లకడక దనసరర

95-144/384

5441 MLJ3726254
పపరర: శకకరసత దనసరర

95-144/387

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:32
లస: పప
95-144/389

5444 MLJ2613917
పపరర: అపరపరరవప దనసరర

95-144/390

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:55
లస: పప
95-144/392

5447 AP151000513579
పపరర: లలమవత పససపలలటట

95-144/393

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-28-1368
వయససస:47
లస: ససస స
95-144/628

5450 MLJ1050715
పపరర: శరరద పససపపలలటట

95-144/395

భరస : హనసమసతరరవప 
ఇసటట ననస:62-28-1389
వయససస:40
లస: ససస స
95-161/940

తసడడ:డ లమలయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:52
లస: పప
95-161/942

95-144/380

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1368
వయససస:49
లస: ససస స

95-144/396 5452 SQX2203537
5451 MLJ2612224
పపరర: హనసమసతరరవప పససపపలలటట
పపరర: శకనవరసరరవప పప తషరరజ

5454 SQX2203511
పపరర: వరలకడక పప తషరరజ

95-144/383

భరస : సరసబశవ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:62-28-1368
వయససస:42
లస: ససస స
95-144/394

5432 AP151000510436
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

భరస : గగతమ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజగశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-28-1368
వయససస:27
లస: ససస స
5448 MLJ3726338
పపరర: రరజగష పససపపలలటట

95-143/314

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:34
లస: పప
5445 SQX1288415
పపరర: భవరన పససపపలలటట

5434 SQX1378018
పపరర: శకచసదడకరసత దనసరర

95-144/377

తసడడ:డ అసజయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ యయనసగబల
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:52
లస: ససస స
5442 MLJ3726247
పపరర: రరజగష దనసరర

95-144/379

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజగశ దనసరర
ఇసటట ననస:62-28-1367
వయససస:33
లస: ససస స
5439 SQX1748052
పపరర: రమమదడవ యయనసగబల

5431 AP151000510433
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

5429 SQX0875716
పపరర: తడననథ పససపపలలటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:55
లస: పప

భరస : తడననథ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:19
లస: ససస స
5436 SQX1748128
పపరర: వనజ దనసరర

95-144/376

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-28-1366
వయససస:48
లస: పప
5433 SQX2216604
పపరర: గరయతడ పససపపలమటట

5428 SQX1748094
పపరర: సరయ సడవసత పససపపలలటట

5453 SQX2203495
పపరర: ఉష రరణణ కరగటట

95-161/941

భరస : గరవరరనరరవప కరగటట
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:39
లస: ససస స
95-161/943

5456 SQX2203446
పపరర: వనణబ పప తషరరజ

95-161/944

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:20
లస: పప
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95-162/252

భరస : గరవరరన కరగటట
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:38
లస: ససస స
5460 SQX2131878
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడరర

95-163/1044

95-144/399

95-144/402

5464 MLJ3723111
పపరర: వనసకటరతనస రరవపల

5467 AP151000510269
పపరర: రమమష బబబబ చదననస

95-144/405

5470 SQX1122514
పపరర: బసదస వనజషషవ సరథస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదననస
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:24
లస: పప
95-144/411

95-144/643

భరస : సససగయఖ katiki
ఇసటట ననస:62-29-1372
వయససస:31
లస: ససస స

5479 SQX2301737
పపరర: శకనవరసరరవప కరబబ తషల

95-176/970

5482 SQX2301760
పపరర: సరయ పడసనన కరబబ తషల

95-144/406

5485 AP151000513350
పపరర: పడభబవత చదననస
భరస : రమమష
ఇసటట ననస:62-29-1372
వయససస:47
లస: ససస స

5465 AP151000513348
పపరర: మమధవ లత చదననస

95-144/401

5468 AP151000510268
పపరర: హరరననధ బబబబ చదననస

95-144/404

5471 AP151000513351
పపరర: ససతనరతనస చదననస

95-144/407

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:57
లస: ససస స
95-144/409

5474 MLJ3725488
పపరర: నవనసకమమర చదననస

95-144/410

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:32
లస: పప
95-144/412

5477 AP151000510273
పపరర: సరసబశవరరవప చదననస

95-144/413

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:65
లస: పప
95-176/968

5480 SQX2301877
పపరర: శక దడవ కరబబ తషల

95-176/969

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:44
లస: ససస స
95-176/971

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:21
లస: ససస స
95-144/415

95-144/398

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-29-1370
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపదథనరరజ
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:21
లస: ససస స
5484 SQX1643014
పపరర: దసరర భవరన katiki

95-144/403

తసడడ:డ ననగభగషణస
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:55
లస: పప

భరస : చదననస నవన కలమమర
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:23
లస: ససస స
5481 SQX2301885
పపరర: నకకత కరబబ తషల

5476 MLJ3725496
పపరర: చసదడశశఖర రరవప సరథస

5462 SQX0875450
పపరర: వరర లకడక రరవపల

భరస : హరననధబబబబ
ఇసటట ననస:62-29-1370
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప సరదస
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:47
లస: పప
5478 SQX2514495
పపరర: చదననస అనసష

95-144/400

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1371
వయససస:25
లస: ససస స

95-144/408 5473 SQX1385757
5472 SQX1292846
పపరర: దడవకక నసదన కలమమర చదననస
పపరర: సరయ రగవసత సరదస

95-163/123

భరస : వనసకతరతనస
ఇసటట ననస:62-29-1369
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-29-1370
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-29-1370
వయససస:76
లస: పప

5475 AP151000510271
పపరర: సడరరబబబబ చదననస

95-144/397

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-29-1369
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-29-1370
వయససస:88
లస: ససస స
5469 SQX0875468
పపరర: లకడకననరరయణ చదననస

5461 MLJ2618189
పపరర: పదనక చచసచల

5459 SQX1491273
పపరర: లకడక కసదరగ

భరస : రరమననధ రరవప కసదరగ
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస 
ఇసటట ననస:62-29-1350
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-29-1369
వయససస:70
లస: ససస స
5466 AP151000513347
పపరర: తరరపతమక చదననస

95-163/122

తలర : తరరపతడసశరర పపలచదరర
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల రరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:62-29
వయససస:31
లస: పప
5463 MLJ3727351
పపరర: సశరరజఖలకడక రరవపల

5458 SQX1310259
పపరర: ససధరరణణ పపలచదరర

5483 SQX0328195
పపరర: మధవ చదననస

95-144/414

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:62-29-1372
వయససస:26
లస: ససస స
95-144/416

5486 SQX2246726
పపరర: ససశల దడవ మదనల

95-143/892

భరస : శకనవరసరరవప మదనల
ఇసటట ననస:62-29-1373
వయససస:38
లస: ససస స
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95-143/893

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప మదనల
ఇసటట ననస:62-29-1373
వయససస:38
లస: ససస స

5488 SQX0819706
పపరర: ససధన రరణణ మరరయమల

భరస : మధస సడధన రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:34
లస: ససస స

95-144/419 5491 MLJ1057876
5490 SQX0818260
పపరర: మధస సడధన రరవప మరరయమల
పపరర: గబరరశశఖర జజజల

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:36
లస: పప
5493 AP151000510277
పపరర: సరసబశవరరవప జజజల

95-144/422

95-144/425

95-144/428

95-144/566

95-144/629

95-144/432

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబమక
ఇసటట ననస:62-29-1380
వయససస:18
లస: ససస స

5503 SQX2084960
పపరర: మణణకలమమర మమరరళర

5506 SQX1385989
పపరర: పదక కకతస

95-144/435

95-144/429

5495 SQX1942218
పపరర: ననగ లకడక తనటటనదన

95-144/424

5498 MLJ2613347
పపరర: ననగగశశరరరవప తనటట ననద

5501 SQX2085041
పపరర: శరరద మమరరళర

95-144/565

95-144/567

5504 SQX2085017
పపరర: మణణ జజఖత మమరరళర

95-144/568

తలర : శరరద మమరరళర
ఇసటట ననస:62-29-1378
వయససస:31
లస: ససస స
95-144/430

5507 AP151000513593
పపరర: లకడకదడవ గబమక

5515 MLJ3729597
పపరర: కలమమర daram
భరస : ఆసజననయపడసరద
ఇసటట ననస:62-29-1381
వయససస:37
లస: ససస స

95-144/431

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:41
లస: ససస స

95-144/433 5510 SQX0079392
5509 MLJ2676104
పపరర: పపషప రరజ కలమమర బబలననగబ
పపరర: శకనవరస బ టట

5512 SQX1596412
పపరర: భబణబ తడజశశ గబమక

95-144/427

భరస : ససబబబ రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:62-29-1378
వయససస:61
లస: ససస స

95-144/434

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:49
లస: పప
95-144/436

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబమక
ఇసటట ననస:62-29-1380
వయససస:23
లస: ససస స
95-144/630

95-144/421

తసడడ:డ దనమదస
ఇసటట ననస:62-29-1376
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చన అమరయఖ
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:72
లస: పప
5514 SQX2153211
పపరర: జజఖత గబమక

95-144/426

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1379
వయససస:67
లస: ససస స
5511 MLJ2676187
పపరర: సరసబశవరరవప బబలననగబ

5500 SQX1366153
పపరర: మమలత తలకకసడపరటట

5492 SQX1536723
పపరర: బబజ మరరయమల

భరస : ననగగశశర రరవప తనటటనదన
ఇసటట ననస:62-29-1376
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : శరరద మమరరళర
ఇసటట ననస:62-29-1378
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరవప తనలకకనడ పత
ఇసటట ననస:62-29-1378
వయససస:22
లస: పప
5508 MLJ2675320
పపరర: సకలకబబయ బబలననగబ

95-144/423

భరస : శవరరవప తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:62-29-1377
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : శరరద మమరరళర
ఇసటట ననస:62-29-1378
వయససస:43
లస: ససస స
5505 SQX2314813
పపరర: సరయ తడజ తనలకకనడ పత

5497 AP151000513359
పపరర: భబరత తతననడ

95-144/418

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:40
లస: పప

భరస : దనమధర రరవప తతననడ
ఇసటట ననస:62-29-1376
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ తలకకసడపరటట
ఇసటట ననస:62-29-1376
వయససస:56
లస: పప
5502 SQX2084929
పపరర: మమధవ లత మమరరళర

95-144/420

భరస : బబజ మరరయమల
ఇసటట ననస:62-29-1375
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-29-1376
వయససస:31
లస: ససస స
5499 SQX1366096
పపరర: శవరరవప తలకకసడపరటట

5494 SQX1942168
పపరర: జయ లకడక మరరయమల

5489 AP151000513355
పపరర: వమలకలమమరర జజజల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గబరరమగరరస
ఇసటట ననస:62-29-1374
వయససస:60
లస: పప
5496 SQX0328229
పపరర: ఏ ననగమణణ తనటటనదన

95-144/417

5513 SQX1771195
పపరర: శకనవరస రరవప గబమక

95-144/437

తసడడ:డ శవయఖ గబమక
ఇసటట ననస:62-29-1380
వయససస:47
లస: పప
95-144/438

5516 AP151000513363
పపరర: మలలర శశరర దనరస

95-144/439

భరస : గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1381
వయససస:54
లస: ససస స
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5517 SQX1040435
పపరర: ఆసజననయ పడసరద దరస

95-144/440

95-144/443

తసడడ:డ కకషషమగరరస
ఇసటట ననస:62-29-1383
వయససస:52
లస: పప
5523 SQX2351617
పపరర: ధన లకడక చనగసటటపరటట

95-144/631

భరస : అమర ననధ చరడవరపప
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:22
లస: ససస స
5529 SQX0391748
పపరర: పడమల చరడవరపప
భరస : అమర కలమమర
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:35
లస: ససస స
5532 AP151000513370
పపరర: రగణబకమక ఓగరరరల

95-144/454

95-144/457

95-144/460

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-29-1389
వయససస:26
లస: పప

5527 SQX1070895
పపరర: వనసకట లకడక చరడవరపప

5530 AP151000513369
పపరర: లలమవత చరడవరపప

5533 SQX0727842
పపరర: ననగ సరయననథ చరడవరపప

5536 AP151000510291
పపరర: లకకణ కలమమర చరడవరపప

5539 AP151000510293
పపరర: పప తషరరజ చరడవరపప

95-164/70

5542 MLJ1056803
పపరర: ససజజత చసతలపపడడ

95-144/449

5545 MLJ2613438
పపరర: శకనవరసస చచసచల
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1389
వయససస:45
లస: పప

95-144/447

5528 MLJ3729613
పపరర: కకషషకలమమరర చరడవరపప

95-144/450

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:31
లస: ససస స
95-144/452

5531 AP151000513367
పపరర: వజయలకడక చరడవరపప

95-144/453

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:60
లస: ససస స
95-144/455

5534 SQX0079343
పపరర: గరపసననథ చరడవరపప

95-144/456

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:30
లస: పప
95-144/458

5537 AP151000510289
పపరర: అమర కలమమర చరడవరపప

95-144/459

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:45
లస: పప
95-144/461

5540 SQX0871954
పపరర: మధసరవరణణ తనటటననడ

95-164/69

భరస : భదడయఖ తటటనడన
ఇసటట ననస:62-29-1387
వయససస:62
లస: ససస స
95-144/462

భరస : సరయబబబబ 
ఇసటట ననస:62-29-1388
వయససస:42
లస: ససస స
95-144/464

5525 SQX1210046
పపరర: అశశక కలమమర తటటననడ
తసడడ:డ సహదడవ తటటననడ
ఇసటట ననస:62-29-1385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అమకనన
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ తటటనడన
ఇసటట ననస:62-29-1387
వయససస:35
లస: పప
5544 SQX1320035
పపరర: గగన కలమమర పససపపలలటట

95-144/446

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అమకనన
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:60
లస: పప
5541 SQX0871939
పపరర: మలర కరరరరనరరవప తనటటననడ

5524 AP151000513358
పపరర: కకటటశశరర తనటటననడ

95-144/445

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-29-1384
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:32
లస: పప
5538 AP151000510292
పపరర: సతఖననరరయణ చరడవరపప

5522 SQX1555673
పపరర: పసచడచశశర రరవప చనగసటటపరటట

95-144/444

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:72
లస: ససస స
5535 SQX0079368
పపరర: అమరరనథ చరడవరపప

5521 SQX1555681
పపరర: ధన లకడక చనగసటటపరటట

భరస : లకకణ కలమమర
ఇసటట ననస:62-29-1386
వయససస:29
లస: ససస స
95-144/451

95-144/442

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1383
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సహదడవపలల
ఇసటట ననస:62-29-1385
వయససస:47
లస: ససస స
95-144/448

5519 SQX0532838
పపరర: కకటటశశరర జజర రపప

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప జజరరపప
ఇసటట ననస:62-29-1383
వయససస:24
లస: పప

భరస : పసచడచశశర రరవప చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-29-1384
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పసచడశశరరరవ చనగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-29-1384
వయససస:37
లస: ససస స
5526 SQX1643113
పపరర: మమనక చరడవరపప

95-143/315

Deleted

తసడడ:డ గరవసద దనరస
ఇసటట ననస:62-29-1381
వయససస:41
లస: పప
5520 AP151000510526
పపరర: శవననగగశశరరరవప జజర రపప

5518 SQX1296335
పపరర: లల గరపస చసద జజరరపప

5543 AP151000510468
పపరర: సరయబబబబ చసతలపపడడ

95-144/463

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-29-1388
వయససస:52
లస: పప
95-144/465

5546 MLJ3729696
పపరర: జయమలకడక చసతలపపడడ

95-144/466

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:62-29-1390
వయససస:44
లస: ససస స
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5547 AP151000513653
పపరర: కకషషకలమమరర చసతలపపడడ

95-144/467

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:62-29-1390
వయససస:62
లస: ససస స
5550 MLJ1055029
పపరర: లకడకపడసనన చసతలపపడడ

95-144/470

95-144/473

95-144/475

95-144/570

తసడడ:డ గగవసద రరజ పపజజరర
ఇసటట ననస:62-29-1393
వయససస:20
లస: పప
5562 SQX1555640
పపరర: అనడష చనవల

95-144/477

95-144/480

95-144/484

భరస : పడసరదరరవప 
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:40
లస: ససస స

95-144/476

95-144/487

5555 MLJ3729605
పపరర: నరజ యనసమల

95-144/474

5558 SQX2008894
పపరర: వనసకట లకడక పపజజరర

95-144/569

95-144/632 5561 SQX2382430
95-144/633
5560 SQX2354140
పపరర: లకడక శశశలజ కలమమరర శఖమకకలనస
పపరర: తసడవ కకషష మగరరస ససఖకకలనడ

5563 SQX1876390
పపరర: అననపపరష బగసస

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1393 , 16 WARD
వయససస:44
లస: పప
95-144/478

5566 SQX0824136
పపరర: కలశలరరవప చనవల

5564 SQX1064591
పపరర: సరసబబడజఖస నలగరరర

95-144/479

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:41
లస: ససస స
95-144/481

5567 MLJ3723194
పపరర: రమమష చనవల

95-144/482

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:31
లస: పప

95-144/485 5570 SQX0819748
5569 AP151000513426
పపరర: వనసకటససబబమక వలర భబపపరస
పపరర: నరకద అకలసకస తరరమల

5572 SQX0818302
పపరర: తరరమల అకలసకమ

5575 SQX1748011
పపరర: రరజగష రరజమసడడడ
తసడడ:డ పడసరద రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:21
లస: పప

95-144/486

భరస : ససదరరనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-29-1396
వయససస:49
లస: ససస స
95-144/488

తసడడ:డ కకషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:62-29-1396
వయససస:59
లస: పప
95-144/489

95-144/472

భరస : గగవసద రరజ పపజజరర
ఇసటట ననస:62-29-1393
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:62-29-1395
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:62-29-1396
వయససస:30
లస: పప
5574 MLJ2619435
పపరర: సరమమమ జఖస రరజమసడడడ

5557 MLJ3725512
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప
యనసమబల
తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1392
వయససస:45
లస: పప

5552 MLJ1054162
పపరర: వనసకట ఏడడకకసడలల చ

భరస : ననగమలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1392
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కలశరలరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:58
లస: పప
5571 SQX0360784
పపరర: చచసచల నవన శవ సడరరఖ

95-143/316

భరస : శకనస బగసస
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:50
లస: ససస స
5568 AP151000510341
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చనవల

5554 SQX1296400
పపరర: కరవఖ సరయ యదననపపడడ

95-144/469

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1391
వయససస:42
లస: పప

భరస : తసడవ కకషషమగరరస శఖమకకలనస
ఇసటట ననస:62-29-1393
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష చనవల
ఇసటట ననస:62-29-1394
వయససస:27
లస: ససస స
5565 AP151000513425
పపరర: శశకళ చనవల

95-144/471

తసడడ:డ హరర పడసరద యదననపపడడ
ఇసటట ననస:62-29-1392
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:62-29-1392
వయససస:60
లస: ససస స
5559 SQX2009926
పపరర: శకనవరస పపజజరర

5551 AP151000513417
పపరర: వమలమక చసతలపపడడ

5549 MLJ3729688
పపరర: జజఖతసత చసతలపపడడ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-29-1391
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1391
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:62-29-1391
వయససస:44
లస: పప
5556 AP151000513420
పపరర: ససజజత కకసడడరర

95-144/468

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:62-29-1390
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస 
ఇసటట ననస:62-29-1391
వయససస:39
లస: ససస స
5553 AP151000510333
పపరర: శకనస చసతలపపడడ

5548 AP151000510332
పపరర: చకకపరణణ చసతలపపడడ

5573 SQX1258020
పపరర: రరసబబబబ రరజమసడడడ

95-143/317

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:24
లస: పప
95-144/490

5576 AP151000510345
పపరర: పడసరదరరవప రరజమసడడడ

95-144/491

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:45
లస: పప
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5577 AP151000510344
పపరర: శకనవరసరరవప రరజమసడడడ

95-144/492

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:49
లస: పప
5580 SQX2342020
పపరర: సరయ జజఖత రరజమసడడడ

95-144/635

95-161/633

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:62-30
వయససస:44
లస: పప
5586 SQX0727735
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడనటట

95-146/513

95-146/516

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప ఆరమలర
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:29
లస: ససస స
5592 AP151000522028
పపరర: ససతనరరవమక ఆరమళళ

95-146/519

95-146/522

95-146/525

95-143/894

భరస : ననగగశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:56
లస: ససస స

95-146/514

5585 SQX0727693
పపరర: వకలళ కకసడనటట

95-146/512

5588 SQX0387555
పపరర: ససమఖ ఆరమళళ

95-146/515

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఆరరమఅలమర
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:59
లస: ససస స

5590 AP151000522506
పపరర: శశభబరరణణ ఆరమళళ

5591 AP151000522600
పపరర: భబగఖలకడక గసగరశశటట

95-146/517

5596 AP151000522034
పపరర: జయలకడక ఇపపరర

5599 MLJ1058684
పపరర: కకటటశశరరరవప వరవలర

5602 SQX1950112
పపరర: ననగగశశరరవప బబ డపరటట

5605 SQX2302388
పపరర: మమధవ దనకకజ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనకకజ
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:55
లస: ససస స

95-146/518

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప ఆరమళళ
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:59
లస: ససస స
95-146/520

5594 AP151000522032
పపరర: హనసమసతరరవప ఆరమళళ

95-146/521

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:59
లస: పప
95-146/523

5597 AP151000522035
పపరర: అసకమక ఇపపరర

95-146/524

భరస : నరసససహరరవప ఇపపరర
ఇసటట ననస:62-30-1400
వయససస:24
లస: ససస స
95-146/526

5600 AP151000522043
పపరర: ఆదథననరరయణ వరవలర

95-146/527

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరపలర
ఇసటట ననస:62-30-1401
వయససస:67
లస: పప
95-146/46

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:58
లస: పప
95-146/529

95-154/1086
5582 SQX2033348
పపరర: శవలల కలమమరర మమలకపపరగపప

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడనటట
ఇసటట ననస:62-30-632/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ వరపలర
ఇసటట ననస:62-30-1401
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దనకకజ
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:72
లస: ససస స
5604 SQX1950104
పపరర: ననగ లకడక బబ డపరటట

95-146/815

భరస : నరసససహరరవప ఇపపరర
ఇసటట ననస:62-30-1400
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ ఇపపరర
ఇసటట ననస:62-30-1400
వయససస:24
లస: పప
5601 SQX2309904
పపరర: శత రతనస దనకకజ

5584 SQX2356699
పపరర: గరపస కకషష తమకరరజపరలలస

5593 SQX1245811
పపరర: వనసకట ఫలల
ర ణ అరమలర

95-144/634

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మమలకపపరగపప
ఇసటట ననస:62-30
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప అరమలర
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:31
లస: పప
5598 AP151000522033
పపరర: నరసససహరరవప ఇపపరర

95-143/720

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1399
వయససస:31
లస: ససస స
5595 AP151000522031
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప ఆరమళళ

5581 SQX2027167
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
మమలకపపరగపప
తసడడ:డ కసఠ రరవప మమలకపపరగపప
ఇసటట ననస:62-30
వయససస:44
లస: పప

5587 SQX1088617
పపరర: కరవఖ ఆరరమఅలమర

5579 SQX2358612
పపరర: పపరసధడశశరర రరజమసడడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభగషషస తమకరరజపరలలస
ఇసటట ననస:62-30-14-21
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ కకసడనటట
ఇసటట ననస:62-30-632/1
వయససస:42
లస: పప
5589 SQX0561498
పపరర: ననగ పసడయమసక ఆరమలర

95-144/493

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-29-1397
వయససస:19
లస: ససస స
5583 AP151000564119
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప యమ

5578 MLJ2613628
పపరర: సరసబశవరరవప రరజమసడడడ

5603 SQX1492065
పపరర: శరకవణ జజఖత బబ డపరటట

95-146/528

భరస : భబసకర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:33
లస: ససస స
95-146/810

5606 SQX2356848
పపరర: లకడక శరరష యమతరరజలమ

95-146/811

భరస : జగదధశ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1402
వయససస:31
లస: ససస స
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95-143/318

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:34
లస: ససస స
5610 AP151000522048
పపరర: ధనలకడక నడతకకక

95-146/530

95-146/533

95-146/762

5619 SQX2553071
పపరర: వజయలకడక గసజజపప

95-146/231

భరస : సససగయఖ గసజజపప
ఇసటట ననస:62-30-1407
వయససస:57
లస: ససస స
95-146/537

95-146/539

95-146/542

95-149/501

95-146/545

5618 MLJ2633444
పపరర: లకడకతషలసస గసజజపప
భరస : పవనసకమమర
ఇసటట ననస:62-30-1407
వయససస:36
లస: ససస స

5620 SQX2553063
పపరర: పవనసకమమర గసజజపప

5621 SQX0503821
పపరర: పదథకన గసజజపప

95-146/233

5623 SQX0151076
పపరర: శకనవరసరరవప గగడడరర

5626 SQX1955913
పపరర: జయశక నలర నసకల

5629 MLJ2633055
పపరర: వర లకకనజ నలర నడకల

5632 SQX2359214
పపరర: గరయతడ నలనసకఅలమ

95-146/538

భరస : ననహహ హ
ఇసటట ననస:62-30-1416
వయససస:48
లస: ససస స

95-146/535

95-146/230

95-146/536

5624 MLJ3724291
పపరర: వదనఖసరగర భసడనరర

95-143/319

తలర : శవకలమమరర భసడనరర
ఇసటట ననస:62-30-1411
వయససస:30
లస: పప
95-146/540

5627 MLJ2633048
పపరర: రరజజరరణణ నలర నడకల

95-146/541

భరస : రరమమరరవప నలర నడకల
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:39
లస: ససస స
95-146/543

5630 SQX1873306
పపరర: రరజగశ మమమడనల

95-146/544

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:36
లస: పప
95-146/812

Deleted

5635 AP151000522087
పపరర: ఇసదథర గరరనపపడడ

95-146/532

భరస : ఆదథననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1407
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప నలనసకఅలమ
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:21
లస: ససస స
95-143/320

5615 AP151000522050
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగడడరర

భసధసవప: సతఖ వనయ కలమమర తతకల
ఇసటట ననస:62-30-1406
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబపయఖ నలర నడకల
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:45
లస: పప

భరస : వసశ కకషష గబరరపపసల
ఇసటట ననస:62-30-1416
వయససస:35
లస: ససస స

5617 SQX2333003
పపరర: సడరఖ పడసరద తతకల

5612 AP151000522047
పపరర: సరసబశవరరవప నడతకకక

తసడడ:డ రరమబలల గగడడరర
ఇసటట ననస:62-30-1405
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప నలర నసకల
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:62-30-1412
వయససస:57
లస: ససస స

5634 SQX1746098
పపరర: ససజజత గబరరపపసల

95-146/534

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1408
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపనసమమక
ఇసటట ననస:62-30-1411
వయససస:41
లస: ససస స

5631 MLJ2633147
పపరర: రరమమరరవప నలర నడకల

5614 AP151000522051
పపరర: పరరశత గగడడరర

95-146/229

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప నడతకకక
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1407
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1408
వయససస:39
లస: ససస స

5628 SQX1873280
పపరర: మహలకడక మమమడనల

95-146/531

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగడడరర
ఇసటట ననస:62-30-1405
వయససస:52
లస: ససస స

5616 SQX1988278
పపరర: వర వనసకట సరయ మణణకసఠ
తతకల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:62-30-1406
వయససస:21
లస: పప

5625 SQX0391508
పపరర: రరజగశశరర పపనసమమక

5611 AP151000522049
పపరర: పరరశతమక ఓగరరరల

5609 SQX0387738
పపరర: జమలయఖ రరచడరర

తసడడ:డ పపలర యఖ రరచడరర
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఓగరరరల
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ గగడడరర
ఇసటట ననస:62-30-1405
వయససస:34
లస: ససస స

5622 SQX0124552
పపరర: పదకజజ కలమమరర గగడడరర

95-146/228

భరస : జమలయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప నడతకకక
ఇసటట ననస:62-30-1404
వయససస:52
లస: ససస స
5613 MLJ1058429
పపరర: దసరర గగడడరర

5608 SQX0387597
పపరర: వజయయశశరర రరచడరర

95-146/547

5633 AP151000522080
పపరర: వనసకటరతనస బబతపపడడ

95-146/546

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1413
వయససస:47
లస: ససస స
5636 SQX1417873
పపరర: ససబబబలల బబతపపడడ

95-146/548

భరస : ససబడహకణఖస బబతపపడడ
ఇసటట ననస:62-30-1416
వయససస:60
లస: ససస స
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5637 AP151000522086
పపరర: జజనస బబతపపడడ

95-146/549

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-30-1416
వయససస:84
లస: పప
5640 SQX2270551
పపరర: జగహహరరదదధన షపక

95-146/814

95-146/552

95-146/555

95-146/557

95-146/560

95-146/563

Deleted

5647 SQX2423051
పపరర: దసరర పడసరద రరవపలపరటట

5650 AP151000522090
పపరర: పరరశతమక రరవపలపరటట

5653 AP151000522097
పపరర: ధనలకడక గరరమన

95-146/566

5656 SQX0932582
పపరర: అనల కలమమర గరరబన

5645 MLJ2632503
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపలపరటట

95-146/554

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1419
వయససస:35
లస: పప
95-143/895

5659 AP151000522098
పపరర: హరరపస
డ రద గరరమన
తసడడ:డ సతస రరజ
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:50
లస: పప

95-146/569
5661 SQX1738681
పపరర: వనసకట దసరర మలలర సశర రరవప
చలమర
తసడడ:డ ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:68
లస: పప

5662 SQX2098895
పపరర: కకషష పసడయసకర బననరరవపరర
తసడడ:డ శవ పడసరద బననరరవపరర
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:24
లస: ససస స

5664 SQX0819672
పపరర: పడభబవత యమసరరపప

5665 SQX0819698
పపరర: అకకమక యమసరరపప

95-143/323

భరస : శక హరర
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:31
లస: ససస స

5648 SQX1249540
పపరర: లకడక రరవపలపరటట

95-146/556

భరస : దసరరరపడసరద రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1420
వయససస:37
లస: ససస స
95-146/558

5651 SQX1582023
పపరర: ససబబబరరవప కకసడడటట

95-146/559

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-30-1420
వయససస:44
లస: పప
95-146/561

5654 AP151000522236
పపరర: ససతనరతనస కలయపపడడ

95-146/562

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:57
లస: ససస స
95-146/564

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:31
లస: ససస స

95-146/553

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అరరరన రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:61
లస: ససస స

5658 MLJ2633030
పపరర: ఈశశరపడసరదస కలయపపడడ

95-146/551

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1420
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరరర ఈశశర పడసరద
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:36
లస: ససస స
5655 SQX1885052
పపరర: సతఖవత యమసరపప

5642 SQX0388256
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప
రరవపలపరటట
తసడడ:డ కకటట ననగయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1418
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1420
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1420
వయససస:35
లస: ససస స
5652 SQX0560516
పపరర: పదథకన కలయపపడడ

5644 SQX1873322
పపరర: ససవర పరరశత రరవపలపరటట

95-143/321

95-146/550

భరస : శకనవరసరరవప రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:62-30-1419
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1419
వయససస:39
లస: పప
5649 SQX0212985
పపరర: దసరర పస
డ రద రరవపలపరటట

5641 AP151000522096
పపరర: వనసకట రమణ రరవపలపరటట

5639 SQX1746262
పపరర: కరరమబననస షపక

భరస : అలమర వపదధనన షపక
ఇసటట ననస:62-30-1417
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటననగయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1418
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1418
వయససస:35
లస: పప
5646 AP151000522094
పపరర: ననగగశశరరరవప రరవపలపరటట

95-146/813

భరస : శశషగరరర రరవప పపన
ఇసటట ననస:62-30-1416
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : కరరమబననసర షపక
ఇసటట ననస:62-30-1417
వయససస:18
లస: పప
5643 AP151000522093
పపరర: కకటటననగయఖ రరవపలపరటట

5638 SQX2131704
పపరర: మన పపన

5657 SQX1779354
పపరర: శరఖమ కలమమర చలమర

95-146/565

తసడడ:డ వనసకట దసరర మలలర శశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:37
లస: పప
95-146/567

5660 AP151000522234
పపరర: సడరఖననరరయణ కలయపపడడ

95-146/568

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1421
వయససస:62
లస: పప
95-1/1177

5663 SQX0819680
పపరర: పదక యమసరరపప

95-143/322

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:30
లస: ససస స
95-143/324

5666 SQX2108264
పపరర: సతఖవత యమసరపప

95-143/721

భరస : అరరరన రరవప యమసరపప
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:61
లస: ససస స
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పపరర: శకహరర యమసరరపప
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95-146/570

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:34
లస: పప
5670 AP151000522376
పపరర: అరరరనరరవప యమసరరపప

95-146/573

95-146/575

95-146/578

95-146/581

95-146/584

95-146/587

5688 SQX0819342
పపరర: హహరసబ రరఘవనశశర రరవప
పలమరమలర
తసడడ:డ రరమబలల పలమరమలర
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:39
లస: పప

95-146/590

5691 AP151000522443
పపరర: శవకకటటశశరరరవప తషళళళరర

95-146/593

95-146/579

5680 AP151000522375
పపరర: కనకరరరవప భవవరపప

5683 SQX0593459
పపరర: పరరశత ఆరగటట

5686 SQX0819334
పపరర: సరయ రమఖ పలమరమలర

95-146/582

5678 MLJ2632222
పపరర: శకనవరసరరవప భమవరపప

5681 SQX0124727
పపరర: కకషష పడసడన ఆరగటట

95-146/585

95-146/586

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:28
లస: ససస స
95-146/588

5687 AP151000522384
పపరర: శవదసరర ఈమన

5689 AP151000522382
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప ఈమన

5690 MLJ2633428
పపరర: రరజగష తషలక
ర రర

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:42
లస: ససస స

95-146/580

95-146/583

5684 SQX0819318
పపరర: మమనస ఈమన

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:35
లస: ససస స

5695 SQX1492016
పపరర: మసరసన బ షపక

95-146/577

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1424
వయససస:39
లస: ససస స

95-146/591

95-146/589

95-146/592

తసడడ:డ శవకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1426
వయససస:35
లస: పప
95-146/594

భరస : వనసకట ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:34
లస: ససస స
95-146/596

5675 AP151000522374
పపరర: రమణ భవవరపప

భరస : హహరరమమబ రరఘవన సశర రరవప పలమరమలర
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:31
లస: ససస స

5692 SQX0727800
పపరర: శకలకడక దడవరరడడడ

95-146/816

తసడడ:డ చననరరమబలల
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1426
వయససస:57
లస: పప

భరస : జయమనసదస
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:59
లస: ససస స

5677 AP151000522373
పపరర: ఫకకరమక భవవరపప

5672 SQX2181394
పపరర: మమరర రరణణ భమవరపప

భరస : కనకరరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1424
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1425
వయససస:29
లస: ససస స

5694 AP151000522240
పపరర: పదనకకడ నలస

95-146/576

తసడడ:డ పపదరరమబలల
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:62-30-1424
వయససస:53
లస: ససస స
5685 SQX0819300
పపరర: సరశత ఈమన

5674 SQX0214114
పపరర: మలలర శశరర భమవరపప

95-146/572

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భమమవరరపప
ఇసటట ననస:62-30-1423
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపదరరమబలల
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరరమబలల
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:44
లస: పప
5682 SQX0552703
పపరర: పదనకవత మబనసగరటట

95-146/574

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:49
లస: ససస స
5679 AP151000522377
పపరర: శకనవరసరరవప భవవరపప

5671 SQX1873355
పపరర: శరర ఊన పపషప భమవరపప

5669 MLJ2633600
పపరర: రరమకకషష యమసరరపప

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:62-30-1423
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:62-30-1423/1
వయససస:34
లస: ససస స
5676 AP151000522378
పపరర: రమణ ఇసడర చదరరవప

95-146/571

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1422
వయససస:64
లస: పప
5673 SQX1275313
పపరర: బబబ సరరజన భమవరపప

5668 MLJ2633279
పపరర: సరసబశవరరవప యమసరపప

5693 MLJ2633550
పపరర: మమధవ దడవరరడడడ

95-146/595

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:42
లస: ససస స
95-146/597

5696 SQX1955822
పపరర: వనసకటటష దడవరరడడడ

95-146/598

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:20
లస: పప
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5697 MLJ1055656
పపరర: వనసకట ననగర రరడడ దడవరరడడడ

95-146/599

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:42
లస: పప
5700 AP151000522442
పపరర: జయమనసదస నలస

95-146/602

95-137/32

95-146/605

95-146/608

95-146/611

95-146/614

95-146/839

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:41
లస: ససస స

5710 SQX2552891
పపరర: లకడకబబయమకవడర పపడడ

5713 AP151000522387
పపరర: రసగవరనన వడర పపడడ

5716 AP151000522593
పపరర: హనసమసతరరవప వడర పపడడ

5719 SQX0695023
పపరర: రమమదడవ మహస కరళ

95-146/619

5722 SQX0387167
పపరర: గరపస మహసకరళ

95-146/609

5725 SQX1725134
పపరర: పప లలరమక పపల
భరస : వనసకట రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:51
లస: ససస స

5705 SQX1555970
పపరర: శవ పడసరద వనకనసరర

95-146/604

5708 SQX1779362
పపరర: సరయ ససమసత వడర పపడడ

95-146/607

5711 SQX0578146
పపరర: పరనకరలలవడర పపడడ

95-146/610

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1431
వయససస:42
లస: పప
95-146/612

5714 AP151000522494
పపరర: పరరశత వడర పపడడ

95-146/613

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: ససస స
95-146/615

5717 AP151000522386
పపరర: పపనననరరవప వడర పపడడ

95-146/616

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: పప
95-146/617

5720 SQX0552463
పపరర: లకడక ఓలలటట

95-146/618

భరస : వనసకటబ చనరర
ఇసటట ననస:62-30-1433
వయససస:42
లస: ససస స
95-146/620

తలర : రమమదడవ
ఇసటట ననస:62-30-1433
వయససస:42
లస: పప
95-137/35

95-137/31

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:62-30-1430
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరజజపడసరదస
ఇసటట ననస:62-30-1433
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ పడసరదస
ఇసటట ననస:62-30-1433
వయససస:42
లస: పప
5724 SQX1724756
పపరర: సలమబన షపక

95-146/606

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహహశ కలమమర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:28
లస: ససస స
5721 SQX0503870
పపరర: సతఖననరరయణ మహసకరళ

5707 MLJ2633485
పపరర: వనసకటరమణ వడర పపడడ

5702 SQX1724509
పపరర: వననననల చదరరకకరర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వనకనసరర
ఇసటట ననస:62-30-1428
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: పప
5718 SQX2489946
పపరర: శకవసత మపసదడవ

95-137/33

భరస : పరనకరలల
ఇసటట ననస:62-30-1431
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1432
వయససస:42
లస: ససస స
5715 SQX0552448
పపరర: మహహష కలమమర వడర పపడడ

5704 SQX1724483
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరకకరర

95-146/601

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-30-1427/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1430
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1430
వయససస:42
లస: పప
5712 SQX0695072
పపరర: వజయలకడక వడర పపడడ

95-146/603

తసడడ:డ పపనన రరవప చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-30-1427/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1428
వయససస:42
లస: పప
5709 AP151000522560
పపరర: శకనవరస రరవప వడర పపడడ

5701 SQX1492032
పపరర: రహమతషలమర షపక

5699 AP151000522385
పపరర: శకనవరసరరడడడ దడవరరడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:62-30-1427/1
వయససస:42
లస: ససస స
5706 SQX0993105
పపరర: ననగగశశర రరవప వనకనడరర

95-146/600

తసడడ:డ జయమనసదస
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1427
వయససస:65
లస: పప
5703 SQX1724533
పపరర: కరకసత చదరరకకరర

5698 AP151000522241
పపరర: పపరషమహన నలస

5723 SQX1724947
పపరర: ససజజత ఇసదడత

95-137/34

భరస : శకనవరస రరవప ఇసదడత
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:36
లస: ససస స
95-137/36

5726 SQX1724830
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసదడత

95-137/37

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇసదడత
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:42
లస: పప
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95-137/38

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:44
లస: పప
5730 SQX1625104
పపరర: శక పడవలర క తనటటననడ

95-143/325

95-146/623

95-146/626

95-146/627

95-146/630

95-146/633

తసడడ:డ నరరససహరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: పప

5740 SQX1581983
పపరర: మనన చనవల

95-146/636

95-146/628

5735 SQX0695098
పపరర: రరమమసజననయబలల తనటటననడ

5749 AP151000522403
పపరర: శవకలమమరర చనవల

5752 SQX0932616
పపరర: శవ సరయ కలమమర చనవల

5755 SQX0151118
పపరర: వనసకటటశశరరర చనవల
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: పప

95-146/625

5738 SQX1154186
పపరర: హరరకకషష నజసపటనస

95-143/327

5741 SQX0388777
పపరర: జయశల చనవల

95-146/629

95-146/632

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:29
లస: పప
95-146/634

5747 SQX0214213
పపరర: బడహకయఖ చనవల

95-146/635

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:29
లస: పప
95-146/637

5750 AP151000522402
పపరర: మమణణకఖస చనవల

95-146/638

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/640

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: పప
95-146/642

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:29
లస: ససస స

95-146/631 5744 SQX0389064
5743 SQX0389114
పపరర: సడరఖ ననరరయణమగరరస చనవల
పపరర: శవశసకరరరవప చనవల

5746 SQX1507930
పపరర: చసదడ మమళ నకకల

95-146/622

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: ససస స
95-146/639

5732 AP151000522401
పపరర: కకషషపసడయ తనటటననడ

తసడడ:డ ననసచనరఇ నజమపట తస
ఇసటట ననస:62-30-1436/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరణన అసకమక నకకల
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష చనవరల
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:21
లస: పప
5754 MLJ2633287
పపరర: రరమకకషషచనవల

95-143/326

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:26
లస: ససస స
5751 SQX1955905
పపరర: మణణకసఠ చనవరల

5737 SQX1154194
పపరర: శవమక నజసపటనస

95-163/1045

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:29
లస: పప
5748 SQX0214262
పపరర: పడమ లమ చనవల

95-146/624

భరస : ననసచనరయఖ నజసపటనస
ఇసటట ననస:62-30-1436/1
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చసదడ మమళ నకకల
ఇసటట ననస:62-30-1437
వయససస:26
లస: ససస స
5745 MLJ2633493
పపరర: ఆసజననయబలల చనవల

5734 SQX1955855
పపరర: నటరరజ కలమమర తనటటననడ
తసడడ:డ రరమబ తనటటననడ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:21
లస: పప

భరస : హరరకకషష నజసపటనస
ఇసటట ననస:62-30-1436/1
వయససస:29
లస: ససస స
5742 SQX1507948
పపరర: పదనకవత నకకల

95-146/621

Deleted

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:29
లస: పప
5739 SQX1088625
పపరర: శకవలర నజసపటనస

5731 SQX1955863
పపరర: శక పడవలర క తనటటననడ

5729 SQX2119634
పపరర: కకషష పడసరద అరరశశటట

భసధసవప: కకమల అరరశశటట
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ తనటటననడ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:39
లస: ససస స
5736 AP151000522400
పపరర: రరమబ తనటటననడ

95-137/39

తసడడ:డ బకకలల పపల
ఇసటట ననస:62-30-1435
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ తనటటననడ
ఇసటట ననస:62-30-1436
వయససస:23
లస: ససస స
5733 SQX0124644
పపరర: పదనకవత తనటటననడ

5728 SQX1724996
పపరర: వనసకట రరవప పపల

5753 SQX0932624
పపరర: చసదడ శశఖర చనవల

95-146/641

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:27
లస: పప
95-146/643

5756 SQX1981752
పపరర: పదనకవత చవల

95-146/644

భరస : శవ సరయ కలమమర చవల
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:23
లస: ససస స
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5757 SQX2357390
పపరర: NARASIMHARAO
CHAVALLI
తసడడ:డ BRAMAIAH CHAVALI
ఇసటట ననస:62-30-1438
వయససస:83
లస: పప

95-146/817

5760 SQX0228866
పపరర: శరసతకలమమరర అసబటట

95-146/647

95-146/650

95-146/648

5764 MLJ1169721
పపరర: సరమమమ జఖస మలర సపలర  

95-143/330

5767 SQX1295733
పపరర: శకనస తననరర

95-143/328

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1443
వయససస:50
లస: పప

5770 AP151000522410
పపరర: శకధర చదననస

95-143/331

95-146/649

5765 SQX0360313
పపరర: రరచ ననగమలలర శశర రరవప

95-143/329

5768 AP151000522407
పపరర: శశషషలల చదననస

95-146/651

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1443
వయససస:50
లస: ససస స
95-146/653

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1443
వయససస:50
లస: పప

5772 SQX1725084
పపరర: వనసకట రమణ మడడగరపరపప

5762 MLJ2632305
పపరర: భబసకరరరవప గసగరధర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1441
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సససదరస
ఇసటట ననస:62-30-1442
వయససస:34
లస: పప
95-146/652

95-146/646

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమరరవప  
ఇసటట ననస:62-30-1441
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:62-30-1441
వయససస:73
లస: పప
5769 AP151000522409
పపరర: రరమగణణష చదననస

5761 AP151000522492
పపరర: ననగగసదడస గసగరధర

5759 MLJ2632438
పపరర: లకడక ససజజతన గసగరధర

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:27
లస: పప
5766 SQX1556010
పపరర: రరమమరరవప మలర సపలర

95-146/645

భరస : ననగమలలర శశర రరవప రరచ
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-30-1440
వయససస:62
లస: ససస స
5763 AP151000522456
పపరర: సరసబశవరరవప గసగరధర

5758 SQX0388124
పపరర: శకలకడక రరచ

5771 SQX2149110
పపరర: చదననస కకషష సరయ

95-146/818

తసడడ:డ చదననస రరమ గణణష
ఇసటట ననస:62-30-1443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద రరవప మడడగరపరపప
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:51
లస: ససస స

5773 SQX1725183
పపరర: శవ పడసరద రరవప
మడడగరపరపప
తసడడ:డ అదయఖ మడడగరపరపప
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:61
లస: పప

5775 SQX0325514
పపరర: పదకజ చదననస

95-146/656 5777 SQX1873363
95-146/657
5776 SQX1873413
పపరర: వనసకట రమణ మదడగపరరపప
పపరర: సరయ వనసకటటశ మదడగపరరపప

95-137/40

95-146/655

భరస : కళళఖణ కలమమర
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: ససస స
5778 MLJ2632529
పపరర: సరయబబబబ చదననస

95-146/658

తసడడ:డ లకకషజ ననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: పప
95-146/661

5784 SQX0995035
పపరర: వనసకట శరసత గబసపపన

95-146/663

5774 SQX0819409
పపరర: గరయతడ చదననస

95-146/654

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససవర పడసరద రరవప మదడగపరరపప
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర పడసరద రరవప మదడగపరరపప
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:21
లస: పప

5779 AP151000522449
పపరర: రరజగష చదననస

5780 AP151000522444
పపరర: కళళఖణ కలమమర చదననస

95-146/659

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: పప

5781 SQX1873389
పపరర: ససవర పడసరద రరవప
మదడగపరరపప
తసడడ:డ అదయఖ మదడగపరరపప
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:61
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:36
లస: ససస స

95-137/41

5782 AP151000522411
పపరర: లకడకననరరయణ చదననస

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: పప
95-146/662

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1444
వయససస:50
లస: పప
5785 SQX0450155
పపరర: శక దసరర చదలవరడ
భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:40
లస: ససస స

95-146/660

5783 SQX1977941
పపరర: చదననకగశవ చదజతనఖ గబసపపన

95-143/332

తసడడ:డ అసకమక రరవప గబసపపన
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:20
లస: పప
95-146/664

5786 SQX0993071
పపరర: గబసపపన అసకమకరరవప

95-146/665

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:43
లస: పప
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5787 SQX0124636
పపరర: దసరరరపడసరద చదలవరడ

95-146/666

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:33
లస: పప
5790 SQX2358729
పపరర: ససతమక గబసటటరర

95-145/1159

95-161/635

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరవదథ
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:30
లస: పప
95-161/946

తసడడ:డ అసకమకరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:52
లస: పప
95-161/949

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:18
లస: ససస స

95-161/636

5797 SQX2203628
పపరర: శవ కలమమరర యసపరరల

5800 SQX2031474
పపరర: ననగర రరడడడ గరడల

95-145/1095

5803 AP151000519029
పపరర: సరమమమ జఖస చదననస

95-161/947

95-145/399

భరస : వనసకట ససవర పడసరద తదలర మకలళ
ఇసటట ననస:62-31-89
వయససస:43
లస: ససస స

95-145/1093

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:62-31-634
వయససస:26
లస: ససస స

95-145/397

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరక
ఇసటట ననస:62-31-1477
వయససస:51
లస: పప

5798 SQX2203578
పపరర: మహహశ బబబబ యసపరరల

95-161/948

5801 SQX2025187
పపరర: ఓమ రరజన రరడడ గరడల

95-145/1094

5804 AP151000519028
పపరర: శశషగరరరరరవప చదననస

95-145/398

95-145/400 5807 SQX0675116
95-145/401
5806 SQX1501833
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద తదలర మకలళ
పపరర: వనసకట లకడక సరసబబడజఖస కటబట

5809 SQX0561910
పపరర: ససశల పపరగచరర

తసడడ:డ రరమ మగరరస కటబట
ఇసటట ననస:62-31-480
వయససస:28
లస: ససస స
95-146/670

5812 SQX0563064
పపరర: అలర స శకలకడక

5815 SQX2265296
పపరర: లకకణ కలమమర కలరక
భసధసవప: నరసససహ రరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-31-1477
వయససస:23
లస: పప

5810 SQX0561944
పపరర: హరరపస
డ రద పపరగచరర

95-146/671

తసడడ:డ రరమదనసస
ఇసటట ననస:62-31-634
వయససస:26
లస: పప
95-145/521

భరస : సడరఖననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:62-31-1477
వయససస:36
లస: ససస స
95-145/1183

95-161/945

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననo
ఇసటట ననస:62-31-86
వయససస:79
లస: పప

భరస : రరమదనసస
ఇసటట ననస:62-31-634
వయససస:26
లస: ససస స
95-143/897

5795 SQX2203602
పపరర: వర పడసరదరరవప కలరక

తసడడ:డ ననగర రరడడడ గరడల
ఇసటట ననస:62-31-42
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద తదలర మకలళ
ఇసటట ననస:62-31-89
వయససస:47
లస: పప
95-146/669

95-161/634

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:27
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప చదననo
ఇసటట ననస:62-31-86
వయససస:75
లస: ససస స

5805 SQX1501825
పపరర: లకడక అనతన తదలర మకలళ

5792 AP151000564489
పపరర: చననససబబబలల తరరవధథ

తసడడ:డ వరరసరశమ కలరక
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ గలరరడడడ గరడల
ఇసటట ననస:62-31-42
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ గరడల
ఇసటట ననస:62-31-42
వయససస:18
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-31-1477
వయససస:51
లస: ససస స

5794 MLJ1164656
పపరర: ససబబబరరవప తరరవదథ

95-146/819

భరస : ససబబబరరవప తరరవధథ
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:45
లస: ససస స

5799 SQX2203560
పపరర: పపజ కలరక

5814 SQX2373116
పపరర: పదక కలరక

95-146/668

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ తరరవదథ
ఇసటట ననస:62-31
వయససస:52
లస: పప

5796 SQX2203594
పపరర: శకనవరసరరవప యసపరరల

5811 SQX2372985
పపరర: నరసససహరరవప కలరక

5791 SQX1555962
పపరర: రమణ వనకనసరర

5789 SQX2204592
పపరర: బసధస మధవ చదలవరడ

తసడడ:డ దసరర పడసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప వనకనసరర
ఇసటట ననస:62-30-1488
వయససస:46
లస: ససస స

5793 SQX1029991
పపరర: ససబడమణఖఎస తరరవదథ

5808 SQX0561670
పపరర: జజఖత పపరగచరర

95-146/667

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-30-1445
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనన పరనకరలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-30-1461
వయససస:71
లస: ససస స

5802 SQX2035970
పపరర: రరస రరజన రరడడడ గరడల

5788 AP151000522413
పపరర: రరమమరరవప చదననస

5813 MLJ2628337
పపరర: సడరఖననరరయణ అలర స

95-145/522

తసడడ:డ వనసకటబడవప అలర స
ఇసటట ననస:62-31-1477
వయససస:40
లస: పప
95-176/972

5816 SQX0638197
పపరర: శకలకడక అలర స

95-145/523

భరస : భబవనననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:62-31-1478
వయససస:36
లస: ససస స
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5817 AP151000519008
పపరర: భబవననరరయణ అలర స

95-145/524

తసడడ:డ వనసకటబడవప అలర స
ఇసటట ననస:62-31-1478
వయససస:44
లస: పప
5820 AP151000519013
పపరర: శవననగగశశరర గగడపరటట

95-145/527

95-145/529

95-145/532

95-145/534

95-145/537

95-145/539

95-146/672

భరస : సరయరరస
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:53
లస: ససస స

5830 SQX0949347
పపరర: జవహర బబబబ కటట

5833 SQX2092591
పపరర: వనసకటసరశమ కటబట

95-146/675

95-145/535

5825 SQX0062927
పపరర: రవ కలమమర గగడపరటట

5828 SQX1464601
పపరర: పరవన కటబట

95-145/533

5831 AP151000519016
పపరర: రరమగకరరస కటబట

95-155/744

5834 AP151000519412
పపరర: జజనకకరరమయఖ కటబట

5842 SQX0695049
పపరర: రరజగశశరర మబననసగర

5845 SQX1622027
పపరర: అనరరధ చదననస
తసడడ:డ రవసదడ బబబబ చదననస
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:23
లస: పప

95-145/536

95-145/538

తసడడ:డ వనసకటసరశమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481/1
వయససస:65
లస: పప

95-145/540 5837 SQX0794818
5836 SQX1403328
పపరర: జగదధష గరపస చసదడ పడసరద కటబట
పపరర: లకడక చడవపరర

5839 SQX1492057
పపరర: వజయదసరర కలనగబ

95-145/531

తసడడ:డ వనసకటసరశమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:61
లస: పప

95-143/347

భరస : నరగసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:62-31-1485
వయససస:35
లస: ససస స
95-146/673

5840 SQX1040716
పపరర: హనశ మబననసగర

95-146/674

తసడడ:డ హరరపస
డ రద మబననసగర
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/676

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:29
లస: ససస స
95-146/678

95-143/346

తలర : వనసకట సరశమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర కలనగబ
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:29
లస: ససస స
5844 SQX0124800
పపరర: పదనకవత కసభసపరటట

95-145/569

తసడడ:డ మబరళ కకషష కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1482
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మగరరస చడవపరర
ఇసటట ననస:62-31-1485
వయససస:35
లస: పప
5841 SQX0695262
పపరర: ససమపసడయ మబననసగర

5827 AP151000519011
పపరర: వరరసజవనయబలల గగడపరటట

5822 SQX0141887
పపరర: రజన గబడడపరటట

తసడడ:డ వరరసజననయబలల గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1480
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మగరరస కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబరళకకషష కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1482
వయససస:47
లస: ససస స
5838 SQX0694919
పపరర: నరగసదడబబబబ చడవపరర

95-145/530

తసడడ:డ రరమ మగరరస కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరప రరవప బటటట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:76
లస: పప
5835 SQX0653386
పపరర: ననగమక కటబట

5824 AP151000519012
పపరర: ససవరచలమదడవ గగడపరటట

95-145/526

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1480
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31 1480
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమగకరరస కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1481
వయససస:53
లస: ససస స
5832 SQX1608191
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బటటట

95-145/528

భరస : వరరసజవనయబలల గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1480
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయబలల గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1480
వయససస:38
లస: పప
5829 AP151000519015
పపరర: శవలల కటబట

5821 AP151000519389
పపరర: కకటటశశరరరవప గగడపరటట

5819 SQX1070580
పపరర: హరరక సడరరననన

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప సడరరననన
ఇసటట ననస:62-31-1479
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1479
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవ కలమమర గగడపత
ఇసటట ననస:62-31-1480
వయససస:23
లస: ససస స
5826 MLJ1054626
పపరర: ననగరరజ గగడపరటట

95-145/525

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:62-31-1478
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప గగడపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1479
వయససస:50
లస: ససస స
5823 SQX1748656
పపరర: లకడక పరరమళ గగడపత

5818 AP151000519388
పపరర: వనసకటబడవప అలర స

5843 SQX0819490
పపరర: ససజజత కకననగబ

95-146/677

భరస : వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:52
లస: ససస స
95-146/679

5846 SQX1158873
పపరర: సరయ అనసరరప కసభసపరటట

95-146/680

తసడడ:డ సరయ రరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:26
లస: పప
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95-146/681 5848 SQX0694943
5847 SQX0819474
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర కకననగబ
పపరర: హరర పడసరద మబననసగర

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:34
లస: పప
5850 SQX0819482
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కకననగబ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:52
లస: పప
95-146/684

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:60
లస: పప
5853 AP151000522002
పపరర: వరలకడక కసడ
స రర

95-146/687

95-146/690

95-143/348

95-146/823

95-146/820

5860 SQX2174704
పపరర: వనణబ గరపరల అలర

5863 SQX2174480
పపరర: దడవ పదనకవత అలర

95-151/823

5866 SQX2089605
పపరర: దడవ పదనకవత అలర

95-146/821

5871 MLJ1058288
పపరర: వనసకటరతనస కలమమర
దనవపలకరర
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:26
లస: పప

95-146/693

5874 SQX2144525
పపరర: దధపసస ససధ తదలర మకలల

95-146/827

5869 SQX1684513
పపరర: శక లకడక పడసనన దనవపలకరర

5855 AP151000522512
పపరర: వజయ భబసకర కసడ
స రర

95-146/689

5858 SQX1980127
పపరర: దడవ పదనకవత అలర

95-136/35

5861 SQX2174548
పపరర: వర లకడక అలర

95-146/822

భరస : వనణబగగపరల అలమర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:37
లస: ససస స
95-146/824

95-151/824

భరస : ససరగశ బబబబ అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:28
లస: ససస స
95-166/1084

95-146/686

భరస : ససరగశ బబబబ అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:29
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ రరమ రరవప అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:20
లస: ససస స

5857 SQX2285922
పపరర: పపజత రరమశశటట

5852 MLJ2632578
పపరర: ససజజత కసడ
స రర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసడ
స రర
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససరగశ బబబబ అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనణబ గరపరల అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:37
లస: ససస స
5868 SQX2097061
పపరర: ససరగశ బబబబ అలర

95-146/688

తసడడ:డ రమమరరవప ఆళర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:37
లస: పప
5865 SQX2089647
పపరర: వర లకడక అలర

5854 SQX1064567
పపరర: సరయ భబరత రరమశశటట

95-146/683

భరస : శకనవరసరరవప కసడ
స రర
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బబబబ రరమసపటట
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబగగపరల అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:21
లస: ససస స
5862 SQX2174621
పపరర: ససరగశ బబబబ అలర

95-146/685

తసడడ:డ సడరర బబబబ
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసడ
స రర
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:44
లస: పప
5859 SQX1981133
పపరర: ననగ అలలఖఖ సరయ

5851 SQX0552679
పపరర: పదనకవత కసడ
స రర

5849 SQX0124685
పపరర: సరయరరస కసభసపరటట

తసడడ:డ శకహరరరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1486
వయససస:60
లస: పప

భరస : వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కసడ
స రర
ఇసటట ననస:62-31-1487
వయససస:64
లస: ససస స
5856 AP151000522004
పపరర: శకనవరసరరవప కసడ
స రర

95-146/682

5864 SQX2089530
పపరర: వనణబ గరపరల అలర

95-151/822

తసడడ:డ రరమ రరవప అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:40
లస: పప
5867 SQX2089688
పపరర: ననగ అలలఖఖ సరయ అలర

95-151/825

తసడడ:డ వనణబగగపరల అలర
ఇసటట ననస:62-31-1489
వయససస:20
లస: ససస స
95-146/691

5870 SQX1684554
పపరర: వనసకట మననజ దనవపలకరర

95-146/692

తసడడ:డ వనసకట రతన కలమమర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనకలమమర దనవపలకరర
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:23
లస: పప

5872 SQX2174357
పపరర: వనసకట శవ పడసరద థడలకలలమ

5873 SQX2174399
పపరర: లకడక అనత థడలకలలమ

95-146/825

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప థడలకలలమ
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:45
లస: పప
5875 SQX2298800
పపరర: మమనక కరయల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరయల
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:18
లస: ససస స

95-146/826

భరస : వనసకట శవ పడసరద థడలకలలమ
ఇసటట ననస:62-31-1490
వయససస:43
లస: ససస స
95-143/898

5876 SQX1040765
పపరర: దసరర మలలర శశరర కరయల

95-146/694

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:30
లస: ససస స
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95-146/695

భరస : వనసకట ససరగష
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:31
లస: ససస స
5880 AP151000522018
పపరర: మలలర శశరర కరయల

95-146/698

95-146/701

95-146/704

95-146/707

95-161/637

95-161/951

95-161/640

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరసడడళ
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:59
లస: పప

5890 AP151000522017
పపరర: రమమష బబబబ కరయల

5893 AP151000564014
పపరర: శకనసవరసస కర

5896 SQX2203651
పపరర: కకటటశశరర అల

5899 SQX0647537
పపరర: భదడమక టట

95-161/643

5902 SQX0526186
పపరర: శవరరమకకకషష కకలగరన

95-146/708

5905 SQX1957604
పపరర: వనసకట పదనకవత లకడక శశటట
భరస : లకడక శశటట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:35
లస: ససస స

5885 MLJ1058973
పపరర: హరర పడసరద కరయల

95-146/703

5888 AP151000522023
పపరర: శకనవరసరరవప కరయల

95-146/706

5891 MLJ2632032
పపరర: రరమమరరవప కరయల

95-146/709

తసడడ:డ చనరతస యఖ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:26
లస: పప
95-161/639

5894 SQX2203693
పపరర: BHASAKA RAO వనలలపల

95-161/950

తసడడ:డ మసరసనరరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:62-32
వయససస:62
లస: పప
95-161/952

5897 SQX2091866
పపరర: వజయ దసరర కకలగరన

95-154/1087

భరస : చరసజవ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:24
లస: ససస స
95-161/641

5900 SQX1765825
పపరర: శశష సరయ కళళఖణ పరసడడళ

95-161/642

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పరసడడళ
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:24
లస: పప
95-161/644

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమగరన
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:36
లస: పప
95-161/646

95-146/700

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:33
లస: పప
5904 SQX1765791
పపరర: పపరషచనన స రరవప పరసడడళ

95-146/705

భరస : శవ శసకరరవప అల
ఇసటట ననస:62-32
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప లకడకసపటట
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:35
లస: ససస స
5901 SQX1919653
పపరర: చరసజవ కకలగరన

5887 SQX1040724
పపరర: సరసబశవ రరవప కరయల

5882 MLJ2632024
పపరర: సరరజన కరయల

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదస
ఇసటట ననస:62-32
వయససస:49
లస: పప

భరస : భబసకరరకవప వనలలపల
ఇసటట ననస:62-32
వయససస:58
లస: ససస స
5898 SQX0520767
పపరర: వనసకట పదనకవత లకడకసపటట

95-146/702

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరపడసరదస కర
ఇసటట ననస:62-32
వయససస:69
లస: ససస స
5895 SQX2203735
పపరర: మగకరసవఅల వనలలపల

5884 SQX1040740
పపరర: రరజగష కరయల

95-146/697

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలలర యఖ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: పప
5892 MLJ1167121
పపరర: సరసబబడజఖస కర

95-146/699

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: పప
5889 AP151000522025
పపరర: రరమమహనరరవప కరయల

5881 AP151000522022
పపరర: ఆదథలకడక కరయల

5879 SQX0212720
పపరర: కకటటశశరర కరయల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: పప
5886 SQX0695163
పపరర: వనసకటససరగష తతట

95-146/696

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:62-31-1492
వయససస:26
లస: ససస స
5883 SQX0388991
పపరర: చసదడ శశఖర కరయల

5878 SQX1040781
పపరర: లలత కరయల

5903 AP151000564284
పపరర: శసకరర టట

95-161/645

తసడడ:డ భదడమక
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:46
లస: పప
95-162/253

5906 SQX0521047
పపరర: వనసకట లకడక కలమఖణణ కకలగరన

95-162/254

భరస : శవరరమకకకషష కకలమగరన
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:35
లస: ససస స
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5907 SQX1956051
పపరర: కకలగరన శవ రరమ కకషష

95-162/255

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:36
లస: పప
5910 MLJ2709814
పపరర: సరవతడ గబసటటరర

95-161/648

95-161/655

95-161/649

5914 AP151000564482
పపరర: శకనవరసరరవప డడ

95-161/954

95-161/656

5920 SQX2203800
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
చససడడరర
భరస : KRISHNA MURTHY DONTHIBOYINA తసడడ:డ నగగశశరరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-36
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:27
లస: పప

95-161/958

5922 SQX0525576
పపరర: పపరరషమ తదలర మకలల

95-161/659

5925 SQX0837849
పపరర: సతఖననరరయణ తదలర మకలల
తసడడ:డ రరధన కకషష మగరరస తదలర మకలల
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:38
లస: పప
5928 SQX2203065
పపరర: లకడక కలమమరర కకతస మమసస

5923 SQX1347393
పపరర: కకటట లకకమక తదలర మకలల

5926 SQX0837856
పపరర: ససరగష బబబబ కసదథకలపప

5929 SQX2203099
పపరర: వనసకట రతనస ఆరటట

95-161/657

95-161/956

తసడడ:డ చలపత రరవప దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:38
లస: పప
5921 SQX1244227
పపరర: శవ పరరశత యలమరవపల

95-163/124

5924 SQX1398594
పపరర: లలమ పడవణ కసదథకలపప

95-161/660

తసడడ:డ ససరగష బబబబ కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:25
లస: పప
95-161/662

తసడడ:డ అపరప రరవప కసదథకలపప
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:50
లస: పప
95-161/960

95-161/654

తసడడ:డ కకషష మగరరస దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషష మగరరస తదలర మకలల
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:61
లస: ససస స
95-161/661

5915 AP151000564022
పపరర: చలపతరరవప డడ

95-161/955 5918 SQX2203305
5917 SQX2216117
పపరర: పపరష చసదడ రరవప తనడడబబ యన
పపరర: కకషష మగరరస దదసతబబ యన

95-161/957

భరస : సతఖననరరయణ తదలర మకలల
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:34
లస: ససస స

5912 AP151000564481
పపరర: శశశలజ డడ

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషష దడవరరయమలక తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:44
లస: పప

95-161/658

95-161/647

భరస : చలపతరరవప డడ
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప డడ
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:63
లస: పప
5919 SQX2203263
పపరర: శవ పరరశత యయలవఅలమ

5911 SQX0644575
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటరర

5909 SQX0066092
పపరర: పదనకవత గబసటటరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-34
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-34
వయససస:45
లస: పప

భరస : చలపతరరవప డడ
ఇసటట ననస:62-36
వయససస:64
లస: ససస స
5916 SQX2203271
పపరర: నగగశశరరరవప చససడడరర

95-162/256

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకడకసపటట
ఇసటట ననస:62-33
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషషయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-34
వయససస:67
లస: ససస స
5913 AP151000564470
పపరర: మలలర శశరర డడ

5908 SQX0526194
పపరర: ససబబబరరవప లకడకసపటట

95-161/959
5927 SQX2202901
పపరర: రరమమహన రరవప కకతస మమసస

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:79
లస: పప
95-161/961

5930 SQX2203255
పపరర: శత మలర శశరర ఆరటట

95-161/962

భరస : రరమ మహన రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఆరటట
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:55
లస: పప

5931 SQX1765841
పపరర: శకనడక దడవ పపసడడల

95-161/663

95-161/664 5933 SQX1739119
95-161/665
5932 SQX1739127
పపరర: వనసకట హరరశ కలమమర పపసడడల
పపరర: హనసమమత అజయ కలమమర
పపసడడల
తసడడ:డ గరరరధర వనసకట రరవప పపసడడల
తసడడ:డ గరరరధర వనసకట రరవప పపసడడల
ఇసటట ననస:62-38
ఇసటట ననస:62-38
వయససస:22
లస: పప
వయససస:24
లస: పప

95-161/666

5935 SQX0399824
పపరర:   

భరస : గరరరధర వనసకట రరవప పరసడడళ
ఇసటట ననస:62-38
వయససస:51
లస: ససస స
5934 SQX1765866
పపరర: గరరరధర వనసకట రరవప పపసడడల
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపసడడల
ఇసటట ననస:62-38
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:62-38,Yadavula bazar
వయససస:88
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస ఆరటట
ఇసటట ననస:62-37
వయససస:49
లస: ససస స

95-161/963

5936 SQX1000611
పపరర: మబతహర షపక

95-143/400

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:62-40
వయససస:43
లస: ససస స
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95-144/495

భరస : సస వదనఖ సరగర
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:27
లస: ససస స
5940 MLJ3730256
పపరర: ససధనఖ దడవ చసతలపపడడ

95-144/498

95-144/501

95-144/504

95-143/925

95-144/507

5950 SQX2434280
పపరర: వనసకటటశశరర ఈమన

5953 SQX1438770
పపరర: మహలకడక బబలరసకకసడ

95-146/712

95-146/829

5948 AP151000510520
పపరర: పవన కలమమర చసతలపపడడ

95-144/506

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:60
లస: పప
95-143/926

95-146/710

భరస : ససవర కలమమర పగడనల
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:26
లస: ససస స

5965 SQX0560557
పపరర: పడసరద దనవపలకరర
తసడడ:డ మబకలసదరరవప
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:40
లస: పప

5954 SQX1438788
పపరర: ఉమమ వరణణ బబలరసకకసడ

95-146/711

5957 SQX0939793
పపరర: అరరణ గబసటటరర

95-145/541

భరస : శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:62-47
వయససస:33
లస: ససస స
5960 SQX2175057
పపరర: సరయ వనసకటటశశరరవప బబసడ

95-146/831

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబసడ
ఇసటట ననస:62-47
వయససస:26
లస: పప
95-146/714

భరస : మబకలసదరరవప
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:40
లస: ససస స
95-146/716

95-143/401

భరస : కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-46
వయససస:25
లస: ససస స

95-146/830

5962 SQX0560599
పపరర: శరసతకలమమరర దనవపలకరర

95-146/713

5951 SQX1555616
పపరర: గసగరలకడక వరవలర
భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:62-44
వయససస:36
లస: ససస స

5959 SQX2175123
పపరర: కసడ
స రర బబసడ

5961 SQX1873132
పపరర: వనసకట లకడక పగడనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:40
లస: పప

95-144/505

95-146/828

భరస : శకనవరసరరవప బబసడ
ఇసటట ననస:62-47
వయససస:45
లస: ససస స

5964 SQX0561886
పపరర: శవకలమమర పగడనల

95-144/503

5956 SQX2309037
పపరర: ననగవనసదడ మధస బబబబ
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-46
వయససస:29
లస: పప

భసధసవప: హరరననథ బబబబ కకసడమగరర
ఇసటట ననస:62-47
వయససస:50
లస: పప

95-144/500

5945 MLJ2614048
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ 
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకటబడవప 
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-46
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-46
వయససస:25
లస: పప
5958 SQX2121317
పపరర: శకనవరస రరవప బబసడ

5947 AP151000510387
పపరర: మబరళ చసతలపపడడ

5942 AP151000513473
పపరర: పరరశత చసతలపపడడ

95-144/502

తసడడ:డ శకనస ఈమన
ఇసటట ననస:62-43
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:62-44
వయససస:41
లస: పప
5955 SQX1438796
పపరర: కకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ

5944 SQX1190818
పపరర: వదనఖ సరగర చసతలపపడడ

95-144/497

భరస : పవనసకమమర
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఈమన
ఇసటట ననస:62-43
వయససస:22
లస: ససస స
5952 MLJ3725850
పపరర: పపలమరరరవప వరవలర 

95-144/499

తసడడ:డ పవన కలమమర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:41
లస: పప
5949 SQX2441301
పపరర: తరరపతమక ఈమన

5941 AP151000513472
పపరర: భబరత చసతలపపడడ

5939 MLJ3730264
పపరర: శరసత చసతలపపడడ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:57
లస: ససస స
5946 MLJ2614030
పపరర: శకనవరసరరవప చసతలపపడడ

95-144/496

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-42
వయససస:37
లస: ససస స
5943 AP151000513471
పపరర: సరసశత చసతలపపడడ

5938 MLJ3730140
పపరర: భబసధవ కరససల

5963 SQX0450098
పపరర: రరజఖస పగడనల

95-146/715

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:40
లస: ససస స
95-146/717

5966 SQX0593541
పపరర: వనసకటటశశరరర పగడనల

95-146/718

తసడడ:డ శకరసగస
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:40
లస: పప
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5967 SQX0560813
పపరర: మబకలసదరరవప దనవపలకరర

95-146/719

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:62-48
వయససస:58
లస: పప
5970 SQX1525593
పపరర: వసరసత చరడవరపప

5968 AP151000522295
పపరర: రరఘవమక మతషకకరర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-50
వయససస:54
లస: ససస స
95-146/722

5971 MLJ2632339
పపరర: ననగరరణణ చరడవరపప

తసడడ:డ రరస మహన రరవప చరడవరపప
ఇసటట ననస:62-51
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-51
వయససస:34
లస: ససస స

5973 SQX1417923
పపరర: ఆనసద బబబబ పప తనరర సక

5974 SQX0727826
పపరర: శకనవరస రరవప పప తరర సక

95-143/402

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తనరర సక
ఇసటట ననస:62-52
వయససస:23
లస: పప
5976 MLJ2632347
పపరర: కలససమకలమమరర పప తనరర సక

95-146/726

95-146/729

95-146/732

95-145/542

95-145/544

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:36
లస: ససస స

95-146/727

5986 SQX0062695
పపరర: గరవసద రరవప అలపరటట

5989 SQX0600213
పపరర: వరరసజననయబలల ఆలపరటట

95-145/1184

5992 SQX2333995
పపరర: లమవణఖ పలర పప తష

95-146/730

5995 SQX1271899
పపరర: రవ తడజ కరయల
తసడడ:డ కకషష కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:24
లస: పప

5975 SQX0932566
పపరర: లమవణఖ లసక

95-146/725

5978 SQX1955806
పపరర: కళళఖణణ ఉసడవలర

95-146/728

5981 SQX0695130
పపరర: వజయ ఉసడవలర

95-146/731

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:54
లస: ససస స
95-146/832

5984 SQX2111912
పపరర: అరరణ వపసడవలర

95-178/1049

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:29
లస: ససస స
95-145/543

5987 SQX2443091
పపరర: ఆలపరటట కకషషవనణణ ఆలపరటట

95-146/833

తసడడ:డ ఆలపరటట గగవసదరరవప ఆలపరటట లకడక
ఇసటట ననస:62-53/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-145/545

5990 SQX0675090
పపరర: రగణబకర దడవ ఆలపరటట

95-145/546

భరస : ధనససజయరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-54/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-145/1185

భరస : మదనమహన పలర పప తష
ఇసటట ననస:62-54/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-143/404

95-146/724

తసడడ:డ అసకమక రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషషమగరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-54
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జడ
ఇసటట ననస:62-54/1
వయససస:51
లస: ససస స
5994 SQX0391623
పపరర: రరజఖలకడక కసచరర పలర 

5983 SQX2185197
పపరర: రరణబక దడవ ఉసడవలర

5972 AP151000522290
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చరడవరపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లసక
ఇసటట ననస:62-52
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-53/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-54
వయససస:33
లస: ససస స
5991 SQX2142529
పపరర: చసదడ వత జడ

95-143/403

తసడడ:డ అసకమరరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరవసద రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-53/1
వయససస:51
లస: ససస స
5988 SQX1070796
పపరర: శరసత ఆలపరటట

5980 SQX0695213
పపరర: తరరమల ఉసడవలర

95-146/721

తసడడ:డ చననకకషష
ఇసటట ననస:62-51
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:55
లస: పప
5985 SQX0063156
పపరర: లకడక అలపరటట

95-146/723

తసడడ:డ మనననశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-52/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:62-53
వయససస:30
లస: ససస స
5982 SQX0229096
పపరర: అసకమకరరవప ఉసడవలర

5977 MLJ2632123
పపరర: శకనవరసరరవప పప తనరర సక

5969 AP151000522293
పపరర: శకనస మతషకకరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-50
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-52
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-52/1
వయససస:43
లస: ససస స
5979 SQX0695197
పపరర: దసరరర ఉసడవలర

95-146/720

5993 SQX2375210
పపరర: పలర పప తష లమవణఖ లమవణఖ

95-146/834

భసధసవప: రగణబకదడవ ఆలపరటట శరసత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:62-54/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-143/405

5996 SQX1271873
పపరర: ససధధర కరయల

95-143/406

తసడడ:డ కకషష కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:25
లస: పప
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5997 SQX1286542
పపరర: భబరర వ లత రరమశశటట
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95-145/547

భరస : శవ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:28
లస: ససస స
6000 SQX1507898
పపరర: హరర వరరన కరళహహససస

95-145/550

95-145/553

95-159/830

95-175/1051

95-139/25

భరస : అపరపల ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:30
లస: ససస స
6015 SQX0434373
పపరర: అరవ భవరన

95-139/28

95-139/31

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:31
లస: పప

95-159/831

6010 SQX1761485
పపరర: ననగ జజఖత చసతగబసటర

95-139/34

95-174/651

6005 SQX2141406
పపరర: గరపస కరసత కరయల

95-145/1187

6008 SQX2227080
పపరర: శక లకడక ననరరన పటట

95-164/950

6011 SQX1761642
పపరర: రరజ మమడడద

95-174/652

తసడడ:డ జజఖతన సరగర చసతగబసటర
ఇసటట ననస:62-138, GANDHI BOMMA CEN
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవర సహయస మమడడద
ఇసటట ననస:62-169, NEAR AMBEKAR STAT
వయససస:28
లస: పప

6013 SQX1336214
పపరర: లకడక వడడడ పలర

6014 SQX0441832
పపరర: మమరరడడడ గరత

95-139/26

6016 SQX0970475
పపరర: కకసడమబదథ కనక లకడక

6019 SQX0970756
పపరర: మలర స పదనకవత

6022 AP151000612183
పపరర: సససదరమక పప మరరజ

6025 SQX0434878
పపరర: సడరఖననరరయణ వడడడపలర
తసడడ:డ తవత ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:32
లస: పప

95-139/27

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:33
లస: ససస స
95-139/29

6017 AP151000612175
పపరర: హహహననజ షపక

95-139/30

భరస : అబగబకర షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/32

6020 AP151000612180
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-139/33

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/35

భరస : ససబబయఖ పసతషలల
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:85
లస: ససస స
95-139/37

95-145/552

భరస : మణణకరసత చమమ
స లమచడరరవప
ఇసటట ననస:62-74-16
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:60
లస: ససస స
6024 SQX0471961
పపరర: మమరరడడడ శసకర రరడడడ

6007 SQX2354116
పపరర: ఉమదడవ కగశననన

6002 SQX0818419
పపరర: లకడకననరరయణ కరయల

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరయకకషట మమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:48
లస: ససస స
6021 AP151000612181
పపరర: జహరరబ షపక

95-145/1186

భరస : అపరపల ననయబడడ వడడడపలర
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:35
లస: ససస స
6018 MLJ3189461
పపరర: లకడక మమరరడడ

6004 SQX2142511
పపరర: శవ పరరశత గరరరమఅలమ

95-145/549

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర కగశననన
ఇసటట ననస:62-68-1360
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ లలట దదనకకసడ
ఇసటట ననస:62-80 , 2 LINE
వయససస:62
లస: ససస స
6012 SQX0466797
పపరర: వడడడ పలర లకడక

95-145/551

భరస : నసదకలమమర గరరరమఅలమ
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస పప తతరర
ఇసటట ననస:62-68-1360
వయససస:74
లస: ససస స
6009 SQX2262293
పపరర: ససబబబలల దదనకకసడ

6001 SQX1748466
పపరర: కకషష కరయల

5999 SQX0818401
పపరర: తషలసస కరయల

భరస : లకడకననరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరరఖ ననరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:57
లస: పప
6006 SQX2354090
పపరర: వనసకట ససబబమక పప తతరర

95-145/548

భరస : కరళళశశర రరవప కరళహహససస
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళళశశర రరవప కరళహహససస
ఇసటట ననస:62-55
వయససస:25
లస: పప
6003 SQX1311125
పపరర: కరళళశశర రరవప కరళహససస

5998 SQX1507880
పపరర: వజయ లకడక కరళహహససస

6023 SQX0970467
పపరర: కలమఖణ నవన మలర స

95-139/36

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలర స
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:26
లస: పప
95-139/38

6026 SQX0437830
పపరర: ఎస శకనవరసరరడడడ

95-139/39

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:36
లస: పప
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6027 SQX0588574
పపరర: వర అపరపలననరరయణ
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95-139/40

తసడడ:డ తవటట ననయబడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:36
లస: పప
6030 AP151000609340
పపరర: కరరమబలమరర షపక

95-139/43

95-139/46

95-139/49

95-146/735

6037 AP151000522417
పపరర: లకడక చదననస

6040 SQX0561563
పపరర: శకననధ దనవపలకరర

95-158/808

6043 SQX2493658
పపరర: పరవన బకక

95-174/617

6046 SQX1397786
పపరర: మమనక పససపపలలటట
భరస : కరళళశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:33
లస: ససస స

6048 SQX0245373
పపరర: రరకగశ చదననస

6049 SQX0640516
పపరర: ననగగశశర రరవప చదననస

95-174/620

తసడడ:డ రరమ పడసరద చదననస
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ చదననస
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:63
లస: పప
6054 SQX1761840
పపరర: శక లకడక వనపపరర
భరస : ససబడహకణఖస వనపపరర
ఇసటట ననస:62-199
వయససస:32
లస: ససస స

95-146/733

6052 SQX2455806
పపరర: పపనత గగడ

95-146/736

6055 SQX1761832
పపరర: ససబరరమమనఖస వనపపరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ వనపపరర
ఇసటట ననస:62-199
వయససస:35
లస: పప

6035 MLJ1736685
పపరర: థరరకరరవప రరజమసదరపప

95-139/48

6038 SQX0124875
పపరర: వనసకట కకషప ర కలమమర చదననస

95-146/734

6041 SQX2493534
పపరర: సశరరజఖస దవపలకరర

95-174/751

తసడడ:డ ఆసజననయబలల దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-187
వయససస:41
లస: ససస స
95-174/752

6044 SQX1762269
పపరర: హరరక ససరరననన

95-174/616

భరస : వనసకట రరమ రరవప ససరరననన
ఇసటట ననస:62-193
వయససస:24
లస: ససస స
95-174/618

6047 AP151000501342
పపరర: అరరణకలమమరర చదననస

95-174/619

భరస : రరమపడసరద చదననస
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:56
లస: ససస స
95-174/621

6050 SQX1288522
పపరర: కరళళశశర రరవప పససపపలలటట

95-174/622

తసడడ:డ రరజజరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:39
లస: పప
95-144/623

తసడడ:డ అపరపజ గగడ
ఇసటట ననస:62-199
వయససస:37
లస: పప
95-174/624

95-139/45

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:62-185
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ పడసరద చదననస
ఇసటట ననస:62-198
వయససస:36
లస: పప
95-174/623

6032 AP151000609423
పపరర: రమణనరరడడడ వరకర

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససధధర కలమమర రరడడడ బబ మక రరడడ
ఇసటట ననస:62-191
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజజననయర బ ససరరననన
ఇసటట ననస:62-193
వయససస:32
లస: పప

6051 AP151000498106
పపరర: రరమపడసరద చదననస

95-139/47

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:62-187
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల అడడ గరరర
ఇసటట ననస:62-189,
వయససస:20
లస: ససస స
6045 SQX1762202
పపరర: వనసకట రరమ రరవప ససరరననన

6034 AP151000609132
పపరర: ఖమదరకసరసన షపక

95-139/42

తసడడ:డ పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62--185
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62--185
వయససస:50
లస: పప
6042 SQX2053130
పపరర: లకడక అడడ గరరర

95-139/44

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చలమమరరడడడ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:85
లస: పప
6039 AP151000522414
పపరర: కకషష చదననస

6031 AP151000609339
పపరర: అబగబకర షపక

6029 MLJ3185634
పపరర: రరసబబబబ ధరకవరపప

తసడడ:డ అపరపలసడరర
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రగఫ
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:50
లస: పప
6036 AP151000609334
పపరర: పరపసరరడడడ వరకర

95-139/41

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:62-182
వయససస:47
లస: పప
6033 AP151000609133
పపరర: ససభబన షపక

6028 SQX0608588
పపరర: బ భబనసపడసరద

6053 SQX2436715
పపరర: దసరర పడసరద రరవప చదననస

95-152/1129

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:62-199
వయససస:61
లస: పప
95-174/625

6056 SQX0147462
పపరర: బడహకనసదస కనకచదరర

95-174/626

తసడడ:డ గబరవయఖ కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-200
వయససస:64
లస: పప
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95-154/1358

తసడడ:డ గరపస పపపరరరర
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:18
లస: ససస స
6060 SQX0604082
పపరర: అయఖపప యరకపప తష

95-174/629

95-174/730

95-154/1071

95-174/632

తసడడ:డ పడసరద కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:27
లస: పప
6075 SQX0979229
పపరర: పడసరద కరనకకచదరర
తసడడ:డ గబరవయఖ కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:53
లస: పప
6078 SQX2265486
పపరర: కకషష తనడడబబ యన

95-155/909

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-207
వయససస:19
లస: పప

6070 AP151000501171
పపరర: పదనకవత కనకకచరర

6073 SQX1267914
పపరర: శకనవరస రరవప కనకచరర

6076 SQX0955443
పపరర: వనసకట తడవకకమ చలర గబసడర

6079 SQX2230530
పపరర: శరసత కలమమరర గబమమక

95-174/639

6082 SQX2273795
పపరర: ననగగశశరరవప తనడడ బబ యన
తసడడ:డ ససబబయఖ తనడడ బబ యన
ఇసటట ననస:62-206
వయససస:85
లస: పప

95-174/735

95-174/732

6068 SQX1375220
పపరర: జజఖత కనకచరర

95-162/260

భరస : బడహకనసదస కనకచరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:37
లస: ససస స
95-174/633

6071 AP151000501111
పపరర: కలమమరర కనకకచరర

95-174/636

6074 SQX0979245
పపరర: మసజననధ గరపవరపప

95-174/637

తసడడ:డ చడనననరరయపప గరపరవరపప
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:40
లస: పప
95-174/753

6077 SQX2358661
పపరర: అనసష కలరకసశశటట

95-141/569

భరస : నరసససహరరవప కలరకసశశటట
ఇసటట ననస:62-204
వయససస:27
లస: ససస స
95-155/910

6080 SQX2443521
పపరర: నగగశశరరరవప తనడడబబ యన

95-154/1382

తసడడ:డ ససబబయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-206
వయససస:85
లస: పప
95-174/733

6083 SQX2228310
పపరర: జయఅదథఠరఖ యమదవ తతట

95-174/734

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-207
వయససస:19
లస: పప

95-174/640 6086 SQX2404432
6085 SQX1762913
పపరర: వరసవ లకడక ససపసడయ కకరకపప లల
పపరర: మననజ మమరరగగమమలల

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-208
వయససస:23
లస: ససస స

95-174/634

భరస : శకనవరసరరవప కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషష తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-205
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మకకల
ఇసటట ననస:62-206
వయససస:60
లస: పప
6084 SQX2189801
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప తతట

95-154/1072

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చలర గబసడర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-205
వయససస:61
లస: పప
6081 SQX1153113
పపరర: రరమ చసదడ రరవప మకకల

6067 SQX2028256
పపరర: హనసమ రరజ మసదనటట

95-174/631

తసడడ:డ గరపస కలమమర
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస కనకచరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:33
లస: పప
95-174/638

6062 SQX0603928
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకపప తష

95-174/731 6065 SQX2379162
6064 SQX2192292
పపరర: వజయ దసరర భవన యయరకపప తష
పపరర: రసగనద

భరస : పడసరద కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:48
లస: ససస స
95-174/635

95-174/628

తసడడ:డ రఘబననధరరవప ఎరకపప తత
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మసదనటట
ఇసటట ననస:62-201-1038
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసజననద గరపరవరపప
ఇసటట ననస:62-202
వయససస:35
లస: ససస స
6072 SQX0979237
పపరర: మణణసదడ కకనకకచదరర

95-174/630

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయరకపప తష
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనసమ రరజ మసదనటట
ఇసటట ననస:62-201-1038
వయససస:32
లస: ససస స
6069 SQX1006055
పపరర: ననగ జజఖత గరపవరపప

6061 SQX1374420
పపరర: గరపస కలమమర పపపరరరర

6059 SQX1519372
పపరర: ఝమనస రరణణ పపపరరరర

భరస : గరపస పపపరరరర
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప పపపరరరర
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప యయరకపప తష
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:41
లస: ససస స
6066 SQX2031227
పపరర: లలత మసదనటట

95-174/627

భరస : ఆయఖపప ఎరకపప తత
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబననధరరవప ఎరకపప తత
ఇసటట ననస:62-201
వయససస:42
లస: పప
6063 SQX2192268
పపరర: రమదడవ యయరకపప తష

6058 SQX0872366
పపరర: ననగలకడక యరకపప తష

95-175/1021

తలర : మమధవ కలరక
ఇసటట ననస:62-210
వయససస:18
లస: పప
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6087 SQX1386110
పపరర: రరధ మమధవ అరరపసరరల

95-175/922

భరస : మదన కలమమర అరరపసరరల
ఇసటట ననస:62-214
వయససస:43
లస: ససస స
6090 SQX2130169
పపరర: ససబబబరరవప బజరల

95-174/736

95-174/642

95-174/739

95-174/742

95-174/644

6097 SQX2272953
పపరర: భబగఖ లకడక దడవశశటట

6100 SQX2445724
పపరర: ససబబ రరవప గగడడగబసటర

6103 AP151000501101
పపరర: ససబబమక బయమఖ

95-174/647

6106 SQX2085595
పపరర: ననగ మహహష బబబబ శరసశశటట

95-174/685

6111 SQX2312247
పపరర: శశషరరతనస గబసటటపలర

95-162/874

6109 SQX2057552
పపరర: బబల తడపపర సససదరర శరసశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటపలర
ఇసటట ననస:62-223
వయససస:53
లస: ససస స
95-174/648

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-227
వయససస:41
లస: ససస స

6095 SQX2027670
పపరర: నవఖ తనసజ కకలర పర

95-174/684

95-174/741
6098 SQX2272912
పపరర: సరయ దసరర పదక మణణ కలమమరర
దడవశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:23
లస: ససస స

95-162/872

6101 SQX2427961
పపరర: మమరరత గగడడగబసటర

95-162/873

భరస : ససబబరరవప గగడడగబసటర
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:43
లస: ససస స
95-174/645

6104 SQX0369686
పపరర: కగ శకనవరసరరవప

95-174/646

తసడడ:డ బడహకస కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:37
లస: పప
95-145/1092

95-174/686

భరస : ననగగశశరరరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-222 flot no 1D
వయససస:63
లస: ససస స
6112 SQX2179661
పపరర: ఏచ ఏచ బ వ సరయ కకషష
చదజతనఖ జజననభబతనర
తసడడ:డ మబరళ కకషష జజననభబతనర
ఇసటట ననస:62-223
వయససస:22
లస: పప

95-174/738

95-174/740

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-222 flat no 1D
వయససస:32
లస: పప

6108 SQX2057560
పపరర: వనసకట ననగసరయ పడసరద
నసదథరరజ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప నసదథరరజ
ఇసటట ననస:62-222 flat no 4E
వయససస:19
లస: పప

6092 SQX2217818
పపరర: శరరష బజరల

తసడడ:డ వనసకట రరమ మగరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ భయమఖ
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కనకచదరర
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:61
లస: పప

6114 SQX1761261
పపరర: వజయ లకడక వణబకకరర

95-174/643

తసడడ:డ కకటయఖ గగడడగబసటర
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:62-222
వయససస:21
లస: ససస స
6105 SQX0630970
పపరర: బబబబ రరవప కనకచదరర

6094 SQX1867084
పపరర: నవన మగరరస కకలర పర

95-174/641

తసడడ:డ ససబబబరరవప బజరల
ఇసటట ననస:62-216
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:20
లస: ససస స
6102 SQX1923473
పపరర: రరమ ససగరత గబడడవరడ

95-174/737

తసడడ:డ రరమ మగరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:49
లస: పప
6099 SQX2272938
పపరర: బబబ మమనక దడవశశటట

6091 SQX2130193
పపరర: సరవతడ బజరల

6089 SQX1923093
పపరర: మణణ దధప కలమమర యయచడరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయచడరర
ఇసటట ననస:62-216
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బజరల
ఇసటట ననస:62-216
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : హహమసత కలమమర దథరడర
ఇసటట ననస:62-221
వయససస:26
లస: ససస స
6096 SQX2273704
పపరర: శకనవరస రరవప దడవశశటట

95-175/924

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మకకల
ఇసటట ననస:62-214
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ బజరల
ఇసటట ననస:62-216
వయససస:70
లస: పప
6093 SQX1761295
పపరర: వనసకట ననగ కలమఖణణ దథరడర

6088 SQX1025163
పపరర: రమమష బబబబ మకకల

6107 SQX2055499
పపరర: హహమసత పవన కలమమర
శరరమశశటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప శరరమశశటట
ఇసటట ననస:62-222 FLAT NO 1D
వయససస:28
లస: పప
6110 SQX2091890
పపరర: ననగగశశర రరవప శరసశశటట

95-164/833

95-154/1075

తసడడ:డ వనసకట రరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-222,flot no 1D
వయససస:62
లస: పప
95-162/875

6113 SQX2256741
పపరర: వనసకట కలమఖణణ వణబకకరర

95-155/974

Deleted

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-227
వయససస:19
లస: ససస స

95-174/649 6116 SQX1761311
95-174/650
6115 SQX1761360
పపరర: అచసఖత రరమయఖ వణబకకరర
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
వణబకకరర
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వణబకకరర
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ లలట వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-227
ఇసటట ననస:62-227
వయససస:22
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

Page 208 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

6117 SQX2004596
పపరర: వనసకట కలమఖణణ వణబకకరర

95-174/687

6118 SQX1761469
పపరర: చసదడ శశఖర పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప వణబకకరర
ఇసటట ననస:62-227
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగవలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-1222,
వయససస:34
లస: పప

6120 SQX0554618
పపరర: దసరరర శరరష వరరశశటట వరరశశటట

6121 SQX1953413
పపరర: బబబబ నలస

95-154/900

భరస : శకనవరసరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-1869
వయససస:40
లస: ససస స
6123 SQX2391563
పపరర: జయమనసదస నలస

95-144/621

95-155/866

95-154/1241

6130 SQX2450880
పపరర: వనసకటటష మలమరదథడ

95-154/1243

6133 SQX2399517
పపరర: ననగలకడక మమక

95-155/870

6136 AP151000525409
పపరర: సతఖననరరయణ తతట
తసడడ:డ లలకననదస
ఇసటట ననస:62-201017
వయససస:50
లస: పప

6138 SQX0199893
పపరర: లకడకకకరణకయ మహసకరళ

6139 SQX0503847
పపరర: రరజగశశరర కకసడడటట

95-154/912

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-201035
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమననయమల షపక
ఇసటట ననస:63-2 S-3
వయససస:37
లస: పప
6144 AP151000525142
పపరర: వనసకటననగగశశరరరవప శశగబ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-9-1019
వయససస:48
లస: పప

95-154/1240

6142 SQX2109437
పపరర: వసశ కకషష శశగబ

95-154/1242

6145 SQX2137362
పపరర: ససభబషసణ సపగబ
భరస : నగగశశరరరవప సపగబ
ఇసటట ననస:63-9-1019
వయససస:45
లస: ససస స

6125 SQX1618604
పపరర: పడభబవత ఎనకపలర

95-154/903

6128 SQX2399475
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరక

95-155/867

6131 SQX2400083
పపరర: ససవరష రటనటజ కకరగమరరర

95-155/868

భరస : మహహశ కకరగరమరరర
ఇసటట ననస:62_24_1194
వయససస:21
లస: ససస స
95-155/869

6134 SQX2399590
పపరర: మధవ చదననస

95-154/1244

భరస : నరరసదడ కలమమర చదననస
ఇసటట ననస:62_26_1304
వయససస:29
లస: ససస స
95-154/910

6137 MLJ1058502
పపరర: వజయగగరర కకవపశరర

95-154/911

భరస : వరరరఘనరరడడడ
ఇసటట ననస:62-201021
వయససస:44
లస: ససస స
95-146/737

6140 SQX0503888
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడడటట

95-146/738

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-301414
వయససస:37
లస: పప
95-7/1093

తసడడ:డ వనసకట నగగశశరరరవప శశగబ
ఇసటట ననస:63-9-1019
వయససస:18
లస: పప
95-143/554

95-153/488

తసడడ:డ నగగశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62_22_1115
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-301414
వయససస:37
లస: ససస స
95-166/661

6122 SQX1643410
పపరర: ఆదథలకడక చచసల

భరస : సరసబశవ రరవప యయనకపఅల
ఇసటట ననస:62-18859
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమక
ఇసటట ననస:62_24_1216
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ సడరఖ పడకరశరరవప చదననస
ఇసటట ననస:62_26_1304
వయససస:32
లస: పప

6141 SQX1508417
పపరర: బబజ షపక

95-154/902

తసడడ:డ నగరజ మలమరదథడ
ఇసటట ననస:62_24_1189
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మమక
ఇసటట ననస:62_24_1216
వయససస:44
లస: పప
6135 SQX2399566
పపరర: నరరసదడ కలమమర చదననస

6127 SQX2418812
పపరర: వరససత కతడస బబ ఈనన

95-154/1247

భరస : శకనవరసరరవప చచసచల
ఇసటట ననస:62-16760
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయమ కతడస బబ ఈనన
ఇసటట ననస:62_21_1095
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: బడహకయఖ తతట
ఇసటట ననస:62_24_1129
వయససస:35
లస: ససస స
6132 SQX2400018
పపరర: శకనవరసరరవప మమక

95-145/568

భరస : ససబబబరరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:62-18848
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ బడడపపడడ
ఇసటట ననస:62_21_1058
వయససస:26
లస: పప
6129 SQX2418168
పపరర: సరసబడజఖస తతట

6124 SQX1722313
పపరర: మహలకడక మమగబలకరర

6119 SQX2404804
పపరర: పపరష మహన నలస

తసడడ:డ జయమనసదస నలస
ఇసటట ననస:62-1775, 16 - WARD
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ నలస
ఇసటట ననస:62-10456
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ నలస
ఇసటట ననస:62-16775 16 WARD
వయససస:67
లస: పప
6126 SQX2417400
పపరర: శవరజ బడడపపడడ

95-174/653

6143 MLJ1053552
పపరర: ససభబషసన శశగబ

95-143/553

భరస : వనసకటననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1019
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/1204

6146 SQX2294163
పపరర: వసశ కకషష శశగబ

95-166/1393

తసడడ:డ శశగబ వనసకట ననగగశశర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1019
వయససస:18
లస: పప
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95-145/725

భరస : దడవయఖ నల
ఇసటట ననస:63-9-1019/2
వయససస:32
లస: ససస స
6150 SQX2057834
పపరర: వసశ కకషష సపగబ

95-178/1092

95-145/729

95-145/732

95-145/734

95-143/558

95-145/736

95-145/1205

తసడడ:డ అరరమబగస పగడల
ఇసటట ననస:63-9-1028
వయససస:35
లస: పప

6160 SQX2164549
పపరర: లకడకవజయ వనలవల

6163 SQX2235711
పపరర: దసరర సపసధన దనశరసపపడడ

6166 SQX0785170
పపరర: వజయభబసకర పలలర

6169 SQX2132165
పపరర: జజనకక రరమరరడడడ కకవపశరర

95-146/274

6172 SQX1442805
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అపసపకటర

95-142/768

6175 SQX2158491
పపరర: అరరణ పడనల
భరస : గణణశ పడనల
ఇసటట ననస:63-9-1028
వయససస:30
లస: ససస స

6155 SQX0653543
పపరర: మరరబ షపక

95-145/731

6158 SQX0406793
పపరర: షపక సపజదనబ

95-143/556

6161 SQX0325639
పపరర: భరణణ ఉయగఖరర

95-143/557

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:33
లస: ససస స
95-143/965

6164 SQX0594432
పపరర: ససజజత పలలర

95-145/735

భరస : వజయభబసకర పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:38
లస: ససస స
95-145/737

6167 SQX0594671
పపరర: సడరఖచసదడరరవప పలలర

95-145/738

తసడడ:డ ననరరయణ పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:66
లస: పప
95-145/1206

6170 SQX2328300
పపరర: దసరర సపసదన కకవపశరర

95-145/1207

భరస : జజనకక రరమ రరడడ కకవపశరర
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:27
లస: ససస స
95-146/275

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:63-9-1027
వయససస:44
లస: పప
95-143/967

95-145/728

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:63-9-1022
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:34
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:63-9-1027
వయససస:38
లస: ససస స
6174 SQX2355071
పపరర: గణణశ పగడల

95-145/733

తసడడ:డ సడరఖచసదడరరవప పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:47
లస: పప
6171 SQX1555954
పపరర: లలత అపసపకటర

6157 SQX1070754
పపరర: జజన సపజదన షపక

6152 MLJ2628220
పపరర: పదనకసజల బబ మమకరరడడ

భరస : జజననజసదన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1021
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ దనశరసపపడడ
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సడరఖచసదడరరవప పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:53
లస: ససస స
6168 SQX2142941
పపరర: రవసదడబబబబ వనలవల

95-145/730

భరస : రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1025
వయససస:39
లస: పప
6165 SQX0594820
పపరర: సడజజత పలలర

6154 MLJ2628212
పపరర: ససజవరరడడడ

95-145/727

భరస : ససజవరరడడడ బబ మమక రరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1020
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1021
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1022
వయససస:37
లస: పప
6162 SQX0691063
పపరర: రరమబ వపయబరర

95-143/555

తసడడ:డ బబపసరరడడడ బబ మమక రరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1020
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1021
వయససస:58
లస: ససస స
6159 MLJ2627461
పపరర: బబజ షపక

6151 SQX0894733
పపరర: కకషష చదజతనఖ రగడడ బబ మమకరగడడ

6149 SQX1871961
పపరర: పరరశత వసగపరటట

భరస : నరసససహ రరవప వసగపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1019/8
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రగడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1020
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఉగక మగరరస రరచనకలలమర
ఇసటట ననస:63-9-1020
వయససస:47
లస: పప
6156 MLJ2627313
పపరర: ననన షపక

95-145/726

తసడడ:డ కకటయఖ నల
ఇసటట ననస:63-9-1019/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప సపగబ
ఇసటట ననస:63-9-1019/A
వయససస:18
లస: పప
6153 SQX1608233
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచనకలలమర

6148 SQX1402585
పపరర: దడవయఖ నల

6173 SQX2309888
పపరర: ధన లకడక పడనల

95-143/966

తసడడ:డ ఆరరకగస పడనల
ఇసటట ననస:63-9-1028
వయససస:75
లస: ససస స
95-143/968

6176 SQX0325928
పపరర: చనవల లకడక తరరమల

95-143/559

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:34
లస: ససస స
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6177 SQX1452853
పపరర: లలతనసబ చనవల
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95-143/560

భరస : కలశరలరరవ చనవల
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:79
లస: ససస స
6180 SQX1453745
పపరర: యశశద చనవల

95-145/741

భరస : సతఖననరరయణ చనవల
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:56
లస: ససస స
6183 SQX0407015
పపరర: వజయలకడక చలసచలర 

95-143/561

95-163/134

తసడడ:డ పడతనప ఏ
ఇసటట ననస:63-9-1032
వయససస:29
లస: పప
6189 SQX0360396
పపరర: అసబటట నరగశ

95-143/563

95-143/565

95-145/750

95-145/753

భరస : వనసకట ససరఖ ననరరయణ పరల
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:36
లస: ససస స

6187 SQX0304949
పపరర: పపలర మక పలలర

95-145/745

6193 MLJ2627719
పపరర: రమణ పరశస

6196 SQX0818724
పపరర: శవపరరశత దనవపలకరర

6199 SQX0867853
పపరర: కకటటశశరరవప దనవపలకరర

95-145/756

6202 SQX2038909
పపరర: శవ ననగరసదడ అతస లకరర

6205 AP151000519245
పపరర: పదక అతస లకరర
భరస : శకనవరసరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:43
లస: ససస స

95-145/743

6185 SQX1234210
పపరర: శసకర రరడడడ పసచచరరడడడ

95-145/744

6188 SQX0400846
పపరర: గరపయఖ పలలర

95-145/746

తసడడ:డ ననరరయణ పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1033
వయససస:75
లస: పప
95-143/564

6191 SQX1568775
పపరర: ససధ అసబటట

95-145/747

భరస : నరగష అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1034
వయససస:31
లస: ససస స
95-145/748

6194 MLJ2627917
పపరర: ససశల పరశస

95-145/749

భరస : సరసబయఖ పరశస
ఇసటట ననస:63-9-1035
వయససస:58
లస: ససస స
95-145/751

6197 SQX0818732
పపరర: కకషష కలమమరర దనవపలకరర

95-145/752

భరస : కకటటశశర రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1035/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-145/754

6200 SQX0867804
పపరర: మమనస పడడమమల

95-145/755

భరస : అనల ననగరరజ పడడమమల
ఇసటట ననస:63-9-1035/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-143/737

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:21
లస: పప
95-145/758

6182 SQX1453760
పపరర: సతఖననరరయణ చనవల

తసడడ:డ రరమసరశమ పసచచరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1032
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1035/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశవరరవప పడడమమల
ఇసటట ననస:63-9-1035/2
వయససస:35
లస: పప
6204 SQX0867671
పపరర: కలమఖణణ పరలమ

95-143/562

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1035/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1035/1
వయససస:36
లస: పప
6201 SQX0867812
పపరర: అనల ననగరరజ పడడమమల

6184 SQX0404376
పపరర: వనసకట నటరరజజశరక చదసచస
పలర 
తసడడ:డ రరమకకకషష రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1030
వయససస:41
లస: పప

6190 SQX0360818
పపరర: అసబటట శవ కకటటశశర రరవప

95-145/740

తసడడ:డ కలశరలరరవ చనవల
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరశస
ఇసటట ననస:63-9-1035
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశస
ఇసటట ననస:63-9-1035
వయససస:43
లస: పప
6198 SQX0867846
పపరర: ననగగశశరరవప దనవపలకరర

95-145/742

తసడడ:డ దడవ దనసస
ఇసటట ననస:63-9-1034
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-9-1035
వయససస:40
లస: పప
6195 MLJ2627941
పపరర: శకనవరస రరవప పరశస

6181 SQX0818708
పపరర: సతష కలమమర ఉయగఖరర

6179 SQX0818716
పపరర: దధపసస ఉయగఖరర

భరస : వజయ భబసకర ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ పలలర
ఇసటట ననస:63-9-1033
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ దడవదనసస
ఇసటట ననస:63-9-1034
వయససస:32
లస: పప
6192 SQX0335216
పపరర: మలలర పపల ననగగశశర రరవప

95-145/739

తసడడ:డ రరజ గరపరల రరవప ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1030
వయససస:68
లస: ససస స
6186 SQX0396275
పపరర: ననగ వజయ భబసకర ఏ

6178 SQX0818690
పపరర: ననగలకడక తరరపతమక
ఉయగఖరర
భరస : సతష కలమమర ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1029
వయససస:27
లస: ససస స

6203 SQX0867663
పపరర: సససధసజ అతస లకరర

95-145/757

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/759

6206 AP151000519246
పపరర: శకనవరసరరవప అతస లకరర

95-145/760

తసడడ:డ ససబబబరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:47
లస: పప
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6207 SQX2038628
పపరర: ససరరసదడ అతస లకరర
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95-145/1099

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:24
లస: పప
6210 SQX2118024
పపరర: శవ ననగరసదడ అటట
ర రర

95-145/1208

భరస : వనసకట రరవప సమమకట
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:50
లస: ససస స
95-145/1210

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:21
లస: పప
6213 SQX0305391
పపరర: అసకతషననసరబబగస షపక

6208 SQX2328474
పపరర: వనసకట కలమమరర సమమకట

భరస : కరలలశవల షపక
ఇసటట ననస:63-9-1038
వయససస:56
లస: ససస స

6211 SQX0305367
పపరర: కరరమబన షపక

95-145/761

95-143/568

6219 SQX1643238
పపరర: అనడష కలమమరర పససపపలలటట

95-145/765

6212 SQX0305318
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-145/762

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:63-9-1037
వయససస:55
లస: పప

6214 SQX0819631
పపరర: నలమ ఆవపల

95-143/566

భరస : హరరననధ బబబబ
ఇసటట ననస:63-9-1040
వయససస:43
లస: ససస స

6216 SQX1907187
పపరర: వనసకట చదననయఖ గగడ
గసజకలసటర
తసడడ:డ పపలర యఖ గసజకలసటర
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:44
లస: పప

95-145/1209

తసడడ:డ వనసకట రరవప సమమకట
ఇసటట ననస:63-9-1036
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:63-9-1037
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/764

6209 SQX2328367
పపరర: వనసకట మణణకరసత సమమకట

6215 SQX1190826
పపరర: రరజజ ససవరష పససపపలలటట

95-143/567

తసడడ:డ రరమ మహనరరవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:28
లస: ససస స

95-143/569 6218 SQX1965664
6217 SQX0334722
పపరర: పససపపలలటట రరస మహన రరవప
పపరర: లకడక దడవ గసజకలసటర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:58
లస: పప

95-143/570

భరస : వనసకట చడననయఖ గగడ గసజకలసటర
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1041
వయససస:28
లస: పప

95-145/767
6221 SQX1643246
పపరర: ననగ వనసకట రరజగశశర రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1042
వయససస:22
లస: పప

6222 SQX1070465
పపరర: దసరర మణణకసఠ పససపపలలటట

6223 AP151000516070
పపరర: వషష
ష వరన నరరవప పససపపలలటట

6224 SQX1828730
పపరర: ననగమణణ యరరక

95-145/768

6220 SQX1070713
పపరర: నరగసదడ కలమమర పససపపలలటట

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1042
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1042
వయససస:59
లస: పప

6225 SQX1748433
పపరర: ఝమనస లసగరశశటట

6226 SQX1748482
పపరర: శవ శశషగరరర రరవప లసగరశశటట

95-145/770

భరస : శవ శశషగరరర రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1043
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1044
వయససస:26
లస: పప
95-145/774

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప మలలర పపల
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:22
లస: పప

6232 AP151000519253
పపరర: వజయలకడక అసబటట
భరస : శసకర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1045
వయససస:60
లస: ససస స

95-143/572

95-178/989

భరస : శకనవరసరరవప యరరక
ఇసటట ననస:63-9-1042
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/771

6227 MLJ2628147
పపరర: రమమదడవ రరగస

95-145/772

భరస : శకనవరసరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1044
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/1205

తసడడ:డ లకకణ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1044
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1045
వయససస:32
లస: ససస స
6234 SQX1824762
పపరర: ననగ రరజ మలలర పపల

95-145/769

తసడడ:డ ససబబ రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1043
వయససస:39
లస: పప

95-145/773 6229 SQX2054559
6228 SQX1209858
పపరర: తరరమల వజయ సరగర రరగస
పపరర: రరజగశ రరగస

6231 SQX0305227
పపరర: అనడషర అసబటట

95-145/766

6230 SQX1271949
పపరర: మహహష బబబబ గబడడటట

95-143/571

తసడడ:డ తరరపత రరవప గబడడటట
ఇసటట ననస:63-9-1045
వయససస:30
లస: పప
95-145/775

6233 SQX0305276
పపరర: పవన కలమమర అసబటట

95-145/776

తసడడ:డ శసకర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1045
వయససస:29
లస: పప

95-143/969 6236 AP151000519266
6235 SQX2457778
పపరర: నడరబబషర మమనశ నడరబబషర
పపరర: ననగగరరబ షపక

భరస : Sk. సపసధనననర షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:28
లస: ససస స

95-145/777

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:53
లస: ససస స
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6237 SQX0600239
పపరర: సపసదననర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-145/778

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:33
లస: పప
6240 SQX2329084
పపరర: రహహమ షపక

95-145/1212

95-145/781

95-145/783

95-143/970

95-145/1214

95-143/576

95-145/788

6250 SQX2323624
పపరర: శవ కలమమరర లకకకసశశటట

6253 SQX1376566
పపరర: గరతనసజల కకనగలర

6256 SQX0818617
పపరర: మమధసరర కటకస

6259 AP151000519272
పపరర: ననగగశశరరవప కకనగళళ

95-145/791

6262 SQX1555715
పపరర: వమల కగసపననటట

95-143/971

తసడడ:డ రరస మహన రరవప లలట శశటట పలర
ఇసటట ననస:63-9-1054
వయససస:42
లస: పప

6265 AP151000519275
పపరర: రరమతషలశమక అసబటట
భరస : నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1055
వయససస:53
లస: ససస స

6245 SQX1828672
పపరర: శకనవరసరరవప యరరక

95-178/990

6248 SQX0079244
పపరర: శసకర లకడకశశటట

95-143/573

6251 SQX1403369
పపరర: ఉషర రరణణ లకడకశశటట

95-145/785

భరస : శసకర లకడకశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1050
వయససస:25
లస: ససస స
95-143/574

95-143/575
6254 SQX1296137
పపరర: వనసకట సరయ నవన కకనగల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనగల
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:24
లస: పప
95-145/786

6257 AP151000519273
పపరర: రమమదడవ కకనగళళ

95-145/787

భరస : ననగగశశరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:49
లస: ససస స
95-145/789

6260 SQX0062638
పపరర: ధన లకడక నమకరరజ

95-145/790

భరస : శకనవరస రరవప నమక రరజ
ఇసటట ననస:63-9-1052
వయససస:70
లస: ససస స
95-145/792

భరస : రరమ రరవప కగసపననటట
ఇసటట ననస:63-9-1054
వయససస:46
లస: ససస స
95-145/794

95-145/780

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1050
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషషమగరరస కకనగళళ
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:54
లస: పప

భరస : వజయ కకషష శశటట పలర
ఇసటట ననస:63-9-1054
వయససస:32
లస: ససస స
6264 SQX1531996
పపరర: వజయ కకషష శశటట పలర

95-145/784

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:31
లస: పప
6261 SQX1555822
పపరర: రరమ లకడక శశటట పలర

6247 MLJ2627834
పపరర: పసచచమక కసచరర

6242 AP151000519274
పపరర: గరతనసజల కకనగళళ

తసడడ:డ కకటయఖ యరరక
ఇసటట ననస:63-9-1048
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకనగలర
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకకడషష మగరరస కకనగరళళ
ఇసటట ననస:63-9-1051
వయససస:52
లస: పప
6258 SQX0818625
పపరర: ననగగసదడ బబబబ కకనగళర

95-145/782

భరస : రమమరరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1050
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహహశ పరణణదరపప
ఇసటట ననస:63-9-1050
వయససస:34
లస: ససస స
6255 SQX1346577
పపరర: శకనవరసరరవప కకనగరళళ

6244 AP151000519261
పపరర: మసరసన షపక

95-145/1211

భరస : శకనవరసరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:63-9-1047
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భగషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:63-9-1049
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరణణదరపప
ఇసటట ననస:63-9-1050
వయససస:39
లస: పప
6252 SQX2148534
పపరర: తరరపఠమక పరణణదరపప

95-145/1213

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:63-9-1047
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగబబషరననమ కసచరర
ఇసటట ననస:63-9-1049
వయససస:31
లస: ససస స
6249 SQX2260461
పపరర: మహహశ పరణణదరపప

6241 SQX2328730
పపరర: అయయషర ఫసరదచస షపక

6239 SQX2119154
పపరర: అకకస షపక

తసడడ:డ షమమ షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:44
లస: పప

భరస : అకకస షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1047
వయససస:50
లస: ససస స
6246 SQX1582098
పపరర: శరరష కసచరర

95-145/779

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:60
లస: పప

భరస : అకకస షపక
ఇసటట ననస:63-9-1046
వయససస:38
లస: ససస స
6243 SQX0600270
పపరర: బబజజన షపక

6238 AP151000519263
పపరర: సలమ షపక

6263 SQX0867689
పపరర: దసరరర పడసరద మమఖల

95-145/793

తసడడ:డ రరమమరరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-9-1054
వయససస:33
లస: పప
95-145/795

6266 MLJ2627339
పపరర: నరసససహరరవప అసబటట

95-145/796

తసడడ:డ రరశయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1055
వయససస:65
లస: పప
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6267 SQX2545630
పపరర: ననగగసదడస కకసరరజ
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95-142/783

భరస : వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-9-1057
వయససస:59
లస: ససస స
6270 SQX2421220
పపరర: ననగ తనజ గబమకల

95-166/1394

95-145/798

95-145/801

95-145/804

95-145/807

95-143/577

95-143/580

తసడడ:డ శకనవరసరరవప డథనస ల
ఇసటట ననస:63-9-1063
వయససస:18
లస: పప

6280 MLJ1056647
పపరర: శకధర ఆవపల

6283 MLJ1056639
పపరర: హరననద బబబబ ఆవపల

6286 SQX1258442
పపరర: శవ కకషష దడవరరడడడ

6289 AP151000519210
పపరర: ససజవమక పపలలగబ

95-145/1263

6292 SQX0653493
పపరర: శరఖమల దథసతనల

95-145/805

6295 SQX0675264
పపరర: ససజనఖలకడక కటకస శశటట
తసడడ:డ భబసకర కటకస శశటట
ఇసటట ననస:63-9-1064
వయససస:28
లస: ససస స

6275 SQX1453653
పపరర: భబరత అమరర

95-145/800

6278 SQX1622019
పపరర: లకడక తరరపతమక తతటకకర

95-145/803

6281 MLJ1057884
పపరర: ససధధర ఆవపల

95-145/806

తసడడ:డ ననగభగషణస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:39
లస: పప
95-145/808

6284 AP151000519286
పపరర: ననగభగషణస ఆవపల

95-145/809

తసడడ:డ రసగయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:64
లస: పప
95-143/578

6287 SQX1525502
పపరర: గరపస పగడనల

95-143/579

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:25
లస: పప
95-145/810

6290 AP151000519209
పపరర: బబబబరరజగసదడపస
డ రద పపలలగబ

95-145/811

తసడడ:డ పపననయఖ పపలలగబ
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:55
లస: పప
95-145/812

భరస : శకనవరసరరవప దదసతనల
ఇసటట ననస:63-9-1063
వయససస:39
లస: ససస స
95-145/1100

95-145/797

భరస : శవయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబబరరజగసదడపస
డ రద పపలలగబ
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:29
లస: ససస స
6294 SQX2040590
పపరర: సరయ పవన డథనస ల

95-145/802

తసడడ:డ ససబబబరరవప దడవరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:47
లస: పప
6291 SQX2553618
పపరర: బబబర గడడ స

6277 SQX1453620
పపరర: కకటటశశర రరవప అమరర

6272 MLJ2627537
పపరర: భబరత మబతనఖల

భరస : కకటటశశర రరవప అమరర
ఇసటట ననస:63-9-1059
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1062
వయససస:35
లస: ససస స
6288 SQX0079541
పపరర: ససబబబరరవప దడవరరడడడ

95-145/799

తసడడ:డ ననగభగషణస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:39
లస: పప
6285 SQX0141853
పపరర: శవ ననగరరజ దడవరరడడ 

6274 AP151000519281
పపరర: అదథననరరయణ మబతనఖల

95-145/1215

భరస : అదథననరరయణ మబతనఖల
ఇసటట ననస:63-9-1058
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరనయఖ అమరర
ఇసటట ననస:63-9-1059
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగభగషణస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-9-1060
వయససస:59
లస: ససస స
6282 SQX1622001
పపరర: శవయఖ తతటకకర

95-143/972

తసడడ:డ ననరరయణ మబతనఖల
ఇసటట ననస:63-9-1058
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ పపరనయఖ అమర
ఇసటట ననస:63-9-1059
వయససస:64
లస: ససస స
6279 AP151000519287
పపరర: వజయలకడక ఆవపల

6271 SQX2477883
పపరర: గరయతడ కసభస

6269 SQX2142636
పపరర: ననగతడజ గబమకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబమకల
ఇసటట ననస:63-9-1057
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:63-9-1058
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కపపల
ఇసటట ననస:63-9-1058
వయససస:65
లస: పప
6276 SQX1453570
పపరర: సరమమమ జఖస అమరర

95-143/1023

భరస : శకనవరస చనరరఖలల అగరనహహ తడస
ఇసటట ననస:63-9-1057
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబమకల
ఇసటట ననస:63-9-1057
వయససస:22
లస: పప
6273 AP151000519416
పపరర: శశషయఖ కపపల

6268 SQX2515344
పపరర: బల గరయతడ అగరనహహ తడస

6293 SQX0831594
పపరర: శకనవరసరరవప దథసతనల

95-145/813

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దదసతనల
ఇసటట ననస:63-9-1063
వయససస:53
లస: పప
95-145/814

6296 AP151000519298
పపరర: మమధవ గడడ స

95-145/815

భరస : సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1064
వయససస:50
లస: ససస స
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6297 SQX0151027
పపరర: ఫణణ కలమమర గడనస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-145/816

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1064
వయససస:30
లస: పప
6300 SQX0063099
పపరర: హహహమమవత రరమరరజ

95-145/819

95-145/822

95-145/825

95-145/827

95-145/830

95-145/833

95-145/836

భరస : ధనససజయ మమదనల
ఇసటట ననస:63-9-1070/1
వయససస:27
లస: ససస స

6310 SQX1481449
పపరర: భగలకడక మదథనబబ యన

6313 SQX1481340
పపరర: కకటటశశరరరవప మదథనబబ యన

6316 SQX1568783
పపరర: సరసబశవరరవప అపసకటబర

6319 SQX0624460
పపరర: శరఖమల కలమమరర అసతరగశదథ

95-145/839

6322 SQX1818483
పపరర: ధనససజయ మమదనల

95-145/828

6325 SQX2144202
పపరర: రచన మమదల
భరస : శకకరసత మమదల
ఇసటట ననస:63-9-1070/1
వయససస:18
లస: ససస స

6305 SQX1486936
పపరర: ససతమక రరమరరజ

95-145/824

6308 SQX2367746
పపరర: అనసతలకడక రరచమలర

95-143/973

6311 AP151000519304
పపరర: వనసకరయమక గసగరధరర

95-145/829

భరస : నరసససహరరవప గసగరధరర
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/831

6314 AP151000519372
పపరర: కకషరషరరవప సజరల

95-145/832

తసడడ:డ వనసకయఖ సజరల
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:50
లస: పప
95-145/834

6317 AP151000519305
పపరర: ససతనమహలకడక అరరగరలర ల

95-145/835

భరస : సరసబశవరరవప అరరగరలల
ఇసటట ననస:63-9-1069
వయససస:50
లస: ససస స
95-145/837

6320 SQX1582064
పపరర: గరవరర నమక కకసడరర

95-145/838

భరస : లకడక ననరరయణ కకసడరర
ఇసటట ననస:63-9-1070
వయససస:69
లస: ససస స
95-143/581

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:63-9-1070/1
వయససస:29
లస: పప
95-145/840

95-145/821

తసడడ:డ నరసయఖ రరచమలర
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అసతరగశదథ
ఇసటట ననస:63-9-1070
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల అసతరగశదథ
ఇసటట ననస:63-9-1070
వయససస:39
లస: పప
6324 SQX1818004
పపరర: సరహహత మమదల

95-145/826

తసడడ:డ శకనస అపసకటబర
ఇసటట ననస:63-9-1068
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప అరరగరలల
ఇసటట ననస:63-9-1069
వయససస:75
లస: ససస స
6321 SQX0624544
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసతరగశదథ

6307 SQX1486910
పపరర: మమరకసడడయబలల పపదమలలర

6302 SQX2554244
పపరర: ససతనరరమయఖ రరమరరజ

భరస : ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1066
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : భగలకడక మదథనబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గసగరధరర
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:60
లస: పప
6318 AP151000519307
పపరర: ఆదదమక అరరగరలర ల

95-145/823

భరస : రరమమరరవప మదథనబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప సజరల
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:24
లస: పప
6315 AP151000519303
పపరర: నరసససహరరవప గసగరధరర

6304 AP151000510116
పపరర: చదననకగశవరరవప రరమరరజ

95-145/818

తసడడ:డ పపదన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1065
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపదమలలర
ఇసటట ననస:63-9-1066
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప మదథనబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1067
వయససస:24
లస: ససస స
6312 SQX1568767
పపరర: శకనవరస సజరల

95-145/820

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ రరమరరజ
ఇసటట ననస:63-9-1065/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమరకసడడయబలల పపదమలలర
ఇసటట ననస:63-9-1066
వయససస:29
లస: పప
6309 SQX1818087
పపరర: భడమరరసబ మదథనబబ యన

6301 AP151000513129
పపరర: ససతమక రరమరరజ

6299 AP151000519297
పపరర: సరసబశవరరవప గడడ స

తసడడ:డ చలపతరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1064
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ రరమరరజ
ఇసటట ననస:63-9-1065
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ రరమరరజ
ఇసటట ననస:63-9-1065/1
వయససస:43
లస: పప
6306 SQX1486944
పపరర: ససరగష పపదమలలర

95-145/817

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1064
వయససస:36
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:63-9-1065
వయససస:40
లస: ససస స
6303 AP151000510117
పపరర: చసదడశశఖర రరవప రరమరరజ

6298 SQX0998211
పపరర: భబసకర కటకసశశటట

6323 SQX2243210
పపరర: రచన మమదల

95-143/974

భరస : శకకరసత మమదల
ఇసటట ననస:63-9-1070/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-145/1216

6326 SQX0062422
పపరర: కమలమదడవ తరరమల శశటట

95-145/841

భరస : జజగగశశర రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:63-9-1071
వయససస:58
లస: ససస స
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6327 SQX0063032
పపరర: రరజగష తరరమల శశటట
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95-145/842

తసడడ:డ జజగగశశరర రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:63-9-1071
వయససస:35
లస: పప
6330 SQX0554691
పపరర: చనన వరర సరశమ ఆకలరత

95-145/845

6331 SQX2339943
పపరర: మలర శశరర మసతడ

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:63-9-1074
వయససస:50
లస: పప

6334 SQX1908243
పపరర: శవ లకడక ఈతలపరక

95-145/1217

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1075
వయససస:50
లస: పప

6337 AP151000519427
పపరర: సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ

95-145/844

6332 SQX0675025
పపరర: పరతమ షపక

95-145/846

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:63-9-1074
వయససస:42
లస: ససస స
95-145/849

భరస : ఆనసద కలమమర ఈతలపరక
ఇసటట ననస:63-9-1075
వయససస:29
లస: ససస స
95-145/851

6329 SQX0562348
పపరర: ఆకలరరత రమమదడవ

భరస : చన వరరసరశమ ఆకలరత
ఇసటట ననస:63-9-1073
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:63-9-1073
వయససస:41
లస: ససస స
95-145/848

6336 SQX0594317
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

95-145/843

తసడడ:డ రరమకకకషష తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:63-9-1071
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:63-9-1073
వయససస:40
లస: పప
6333 MLJ1055813
పపరర: ససభబన షపక

6328 SQX0063222
పపరర: తరరమల శశటట జజగగశశరర రరవప

6335 AP151000519241
పపరర: లలమమమధవ బబలరసకకసడ

95-145/850

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1075
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/852

తసడడ:డ వనసకయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1075
వయససస:80
లస: పప

6338 SQX1978949
పపరర: సరయ సశరరప బబలరస కకసడ

95-145/853

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1075
వయససస:23
లస: ససస స
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95-143/975 6340 SQX2472892
95-143/976 6341 SQX2450302
6339 SQX2455947
పపరర: వనసకట అపపరరవప పససపపలలటట
పపరర: వనసకట అపపరరవప పససపపలలటట
పపరర: అసజన దడవ పససపపలలటట

Deleted

భసధసవప: అసజన దడవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:53
లస: పప
6342 SQX0400762
పపరర: భవఖ పససపపలలటట

భసధసవప: అసజన దడవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:53
లస: పప
95-145/854

6343 SQX0062703
పపరర: రమఖ కకషష పససపపలలటట

95-145/855

భరస : వనసకట అపపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:44
లస: ససస స
6344 SQX0401703
పపరర: బబజర తనడడకకసడ

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:37
లస: ససస స

6345 SQX0062539
పపరర: కకషష వనణణ దనరర

6346 AP151000519314
పపరర: అసజననదడవ పససపపలలటట

6347 SQX0062893
పపరర: ననగమబరళ దనరర

95-145/857

భరస : ననగమబరళ దనరర
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:50
లస: ససస స

95-145/860 6349 SQX0819623
6348 SQX2554350
పపరర: వనసకట అపపరరవప పససపపలలటట
పపరర: అరరణ దససపల

తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:54
లస: పప
6351 SQX2266013
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పలగన

95-143/947

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పలగరన
ఇసటట ననస:63-09-1078
వయససస:21
లస: ససస స

95-164/951

6352 SQX2264844
పపరర: చలర యమక పలగన

95-143/582

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పలగన
ఇసటట ననస:63-9-1078
వయససస:53
లస: పప

95-145/859

6350 SQX0818229
పపరర: ననగగశశర రరవప దససపల

95-143/583

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1077
వయససస:54
లస: పప
95-143/948

భరస : వనసకటటశశర రరవప పలగన
ఇసటట ననస:63-09-1078
వయససస:48
లస: ససస స
6355 SQX2322642
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పలగన

95-145/856

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దనరర
ఇసటట ననస:63-9-1076
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1077
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పలగన
ఇసటట ననస:63-09-1078
వయససస:53
లస: పప
6354 SQX2264042
పపరర: పపజత పలగరన

95-145/858

95-143/977

6353 SQX2154383
పపరర: రర్డ్డణబక దడవ పలగరన

95-145/1218

భసధసవప: గరపస కకతస పలర
ఇసటట ననస:63-9-1078
వయససస:22
లస: ససస స
95-166/1395

6356 SQX2273951
పపరర: అదథమక వనపపరర

95-145/1219

భసధసవప: నరసససహ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1080
వయససస:74
లస: ససస స
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6357 SQX2273977
పపరర: మమనక వనపపరర
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95-145/1220

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1080
వయససస:20
లస: ససస స
6360 SQX0231829
పపరర: రరజఖలకడక చలమర

95-145/863

95-145/866

95-145/869

95-145/872

95-145/875

95-145/877

95-145/880

తసడడ:డ ననరరయణ జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:38
లస: పప

6370 SQX1608225
పపరర: ససరగష మబవశల

6373 SQX2038164
పపరర: గరయతడ తడవరరస

6376 AP151000519237
పపరర: ధనలకడక తతట

6379 MLJ2627271
పపరర: చనవనసకటససబబయఖ సప మ

95-145/883

6382 SQX0595066
పపరర: అసజల జనపననన

95-145/873

6385 SQX0595413
పపరర: రమణయఖ జనపననన
తసడడ:డ ననరరయణ జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:35
లస: పప

6365 AP151000519311
పపరర: ననగగశశరమక అలపరటట

95-145/868

6368 SQX1608209
పపరర: లకడక మబవశల

95-145/871

6371 SQX0867770
పపరర: రరకగష ఆసబటట

95-145/874

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:27
లస: పప
95-145/1101

6374 MLJ2628071
పపరర: శరరష తతట

95-145/876

భరస : ననగగశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:40
లస: ససస స
95-145/878

6377 SQX1040526
పపరర: సరయ ససధధర సప మ

95-145/879

తసడడ:డ చన వనసకట ససబబయఖ సప మ
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:30
లస: పప
95-145/881

6380 AP151000519235
పపరర: ససబబబరరవప తతట

95-145/882

తసడడ:డ శశషయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:67
లస: పప
95-145/884

భరస : సరసబశవరరవప జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:38
లస: ససస స
95-145/886

95-145/865

భరస : గసగ రరజ మబవశల
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర సప మమ
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:33
లస: ససస స
6384 SQX1555764
పపరర: నరసససహరరవప జనపననన

95-145/870

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:43
లస: పప
6381 SQX1555749
పపరర: వరణణ జనపననన

6367 SQX1608217
పపరర: ననగ మణణ మబవశల

6362 SQX1568759
పపరర: హరర గగపరల చలమర

భరస : రఘననధరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1083
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రఘబ తడవరరస
ఇసటట ననస:63-9-1086/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనవనసకటససబబయఖ సప మ
ఇసటట ననస:63-9-1088
వయససస:49
లస: ససస స
6378 MLJ2628089
పపరర: ననగగశశరరవప తతట

95-145/867

తసడడ:డ గసగ రరజ మబవశల
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:54
లస: పప
6375 MLJ2627677
పపరర: భబగఖలకడక సప మ

6364 MLJ2627651
పపరర: ననగశరరమణణ ఆలపరటట

95-145/862

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గసగ రరజ మబవశల
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1086
వయససస:47
లస: ససస స
6372 SQX0600098
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసబటట

95-145/864

తసడడ:డ రఘననధరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1083
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1083
వయససస:55
లస: పప
6369 SQX0600023
పపరర: మధవ అసబటట

6361 SQX0231803
పపరర: కకటటశశరమక అలర స

6359 SQX1070697
పపరర: శక అనత అసబటట

భరస : రరజగష అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప అలర స
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:37
లస: పప
6366 MLJ2627644
పపరర: రఘననధరరవప అలపరటట

95-145/861

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:63-9-1081
వయససస:44
లస: ససస స
6363 SQX0079418
పపరర: రరజగష అసబటట

6358 SQX1482066
పపరర: అనడష చలమర

6383 SQX1555756
పపరర: శరఖమల జనపననన

95-145/885

భరస : రమణయఖ జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:38
లస: ససస స
95-145/887

6386 SQX0594986
పపరర: సరసబశవరరవప జనపననన

95-145/888

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:42
లస: పప
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6387 SQX2147098
పపరర: సరయ ససకనఖ జనపననన

95-145/1221

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జనపననన
ఇసటట ననస:63-9-1089
వయససస:18
లస: ససస స
6390 SQX1040542
పపరర: వనణబ రరమదనస

6388 SQX2311454
పపరర: శకమనననరరయణ తనడడకకసడ

తసడడ:డ రరధకకషషమగరరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1091
వయససస:37
లస: పప
95-145/890

6391 SQX2453652
పపరర: లకడక భబరర వ తనడడకకసడ

తసడడ:డ ఆర వ మబన రతనస రరమదనసస
ఇసటట ననస:63-9-1091
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1091
వయససస:32
లస: ససస స

6393 SQX1296269
పపరర: పపజత వనపపరర

6394 SQX1296285
పపరర: వనసకట సరయ కకశశర వనపపరర

95-143/584

తసడడ:డ రరఘవయఖ వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:24
లస: ససస స
6396 AP151000519378
పపరర: అదథలకడక వనపపరర

95-145/892

95-145/895

95-145/898

95-145/901

6403 SQX1882596
పపరర: లమవణఖ గదడ

6406 SQX1982735
పపరర: సరసబ శవ రరవప ఈమన

95-3/984

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:21
లస: ససస స

6409 SQX1982727
పపరర: వనసకట శక అఖల ఈమన

95-145/893

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:32
లస: పప

6412 SQX0675223
పపరర: సరసబ శవ రరవప వలక
ర రర

95-145/896

భరస : చదననకగశవ చనరరఖలల అడడగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1112
వయససస:46
లస: ససస స

6415 SQX1812064
పపరర: వషష
ష వరర న అడడగరపపపల

6395 SQX1799204
పపరర: లకడక తరరపఠమక బగడనగల

95-145/891

6398 SQX1748615
పపరర: నవన కటకస

95-145/894

6401 SQX1738640
పపరర: రరసబబబబ కటకస

95-145/897

తసడడ:డ కకటయఖ కటకస
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:56
లస: పప
95-145/899

6404 SQX1882570
పపరర: రరమ దడవ గదడ

95-145/900

భరస : కకటటరరడడడ గదడ
ఇసటట ననస:63-9-1099
వయససస:51
లస: ససస స
95-3/982

6407 SQX1982701
పపరర: మలర శశరర ఈమన

95-3/983

భరస : సరసబ శవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:42
లస: ససస స
95-3/985

6410 SQX0675215
పపరర: మలర శశరర వలక
ర రర

95-145/902

భరస : సరసబ శవ రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:57
లస: ససస స
95-145/904

తసడడ:డ ఆదథశశషష వలక
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:63
లస: పప
95-145/906

95-162/266

తసడడ:డ రరసబబబబ కటకస
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:23
లస: ససస స
95-145/903

6392 SQX0822916
పపరర: అలవనణణ రరమదనస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బగడనగల
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1100
వయససస:47
లస: పప

6408 SQX1982719
పపరర: అలలఖఖ ఈమన

6414 SQX1811504
పపరర: లకడక అడడగరపపపల

95-143/585

భరస : రరజవ రరడడడ గదడ
ఇసటట ననస:63-9-1099
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గదడ
ఇసటట ననస:63-9-1099
వయససస:33
లస: పప

6411 SQX0805150
పపరర: మధస బబబబ వటట
ర రర

6400 AP151000519387
పపరర: రరఘవయఖ వనపపరర

95-145/889

భరస : వనణబ రరమదనసస
ఇసటట ననస:63-9-1091
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:80
లస: పప
6405 SQX1882588
పపరర: రరజవ రరడడడ గదడ

95-145/1222

భరస : రరసబబబబ కటకస
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బగడనగల
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:44
లస: పప
6402 AP151000519374
పపరర: వనసకటటశశరరర వనపపరర

6397 SQX1748789
పపరర: ననగ మలర శవరర కటకస

6389 SQX0653485
పపరర: రరమదనసస అలవనణణ

భరస : వనణబ రరమదనసస
ఇసటట ననస:63-9-1091
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ వనపపరర
ఇసటట ననస:63-9-1092
వయససస:49
లస: ససస స
6399 SQX1817899
పపరర: సరసబశవరరవప బగడనగల

95-143/978

6413 SQX1811561
పపరర: లకడక మధసలత అడడగరపపపల

95-145/905

తసడడ:డ చదననకగశవ చనరరఖలల అడడగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1112
వయససస:26
లస: ససస స
95-145/907

తసడడ:డ చదననకగశవ చనరరఖలల అడడగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1112
వయససస:25
లస: పప

95-145/908
6416 SQX1794163
పపరర: చదననకగశవ చనరరఖలల
అడడగరపపపల
తసడడ:డ రమమకరసఠ చనరరఖలల అడడగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1112
వయససస:52
లస: పప
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95-145/909 6418 SQX2143360
6417 SQX1792332
పపరర: చడననకగశవర చనరరఖలల అడడగరపపల
పపరర: పడకరశ రరజ గగడడరర

95-145/1223

6419 SQX2143378
పపరర: లకడక గగడడరర

95-166/1396

తసడడ:డ రమమకరసతనచనరరఖలల అడడగరపపల
ఇసటట ననస:63-9-1112
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరజ గగడడరర
ఇసటట ననస:63-9-1118
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడకరశ రరజ గగడడరర
ఇసటట ననస:63-9-1118/7
వయససస:31
లస: ససస స

6420 SQX1175828
పపరర: వనడ జజఖతరకయ అడడగగపపపల

6422 SQX0567685
పపరర: మబకలసదడశశరర కకరపరటట

భరస : మధససడధనన చనరరఖలల అదథగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1128
వయససస:39
లస: ససస స

95-145/911
6421 SQX1175836
పపరర: మధససడదనన చనరరఖలల
అడడగరపపపల
తసడడ:డ రమమకరసతన చనరరఖలల అదథగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1128
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర కకరపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1130
వయససస:35
లస: ససస స

6423 SQX0571471
పపరర: చసదడశశఖర కకరపరటట

6424 SQX2011062
పపరర: బబ సదథల శరకవణణ బబ సదథల

6425 SQX2011088
పపరర: బబ సదథల ససరగశ సససగ బబ సదథల

95-145/910

95-164/93

తసడడ:డ సరశలసగయఖ కకరపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1130
వయససస:45
లస: పప
6426 SQX1507831
పపరర: మమనక భబగవతషల

95-83/988

భరస : ససరగశ బబ సదథల
ఇసటట ననస:63-9-1131
వయససస:29
లస: ససస స
95-143/586

95-164/92

95-94/527

భసధసవప: శరకవణణ బబ సదథల
ఇసటట ననస:63-9-1131
వయససస:35
లస: పప

6427 SQX1185918
పపరర: రమమదడవ భబగవతషల

95-143/587

6428 SQX1190925
పపరర: వసశ కకషష తడజ భబగవతషల

95-143/588

భరస : వసశ కకషష తడజ భబగవతషల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమకరసథఆచనరరఖలల అడడగరపపపల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణచనరరఖలల భబగవతషల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:31
లస: పప

95-143/589
6429 SQX1190917
పపరర: శకమనననరరయణచనరరఖలల
భబగవతషల
తసడడ:డ పపరరషప తస మచనరరఖలల భబగవతషల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:68
లస: పప

6430 SQX1175851
పపరర: రరమమ దడవ భబగవతషల

6431 SQX1175893
పపరర: వసశకకషష తడజ భబగవతషల

95-145/914
6432 SQX1175877
పపరర: శకమనననరరయణన చనరరఖలల
భబగవతషల
తసడడ:డ పపరరషప తస మమ చనరరఖలల భబగవతష
స ల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:68
లస: పప

6438 SQX1527599
పపరర: సతఖననరరయ మగరరస తరదల

తసడడ:డ శకమనననరరయణన చనరరఖలల భబగవతష
స ల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:31
లస: పప

6433 SQX1536814
పపరర: మమనక తయఖగగర

6434 SQX1536798
పపరర: కకషష కలమమరర తయఖగగర

తసడడ:డ రరధనకకషష మగరరస తరదల
ఇసటట ననస:63-9-1134
వయససస:40
లస: పప
6441 SQX2555142
పపరర: లకడక వనసకట శకనవరస
మబమమకలలటట
తసడడ:డ కకషష మగరరస మబమమకలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1144
వయససస:37
లస: పప
6444 SQX2085165
పపరర: రవ కలమమర వపయగఖరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వపయగఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1145
వయససస:36
లస: పప

95-145/915

భరస : మధససడదన రరడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:63-9-1133
వయససస:34
లస: ససస స

6439 SQX1983410
పపరర: శవ చననమక బటటటన

95-145/918

95-144/578

6442 SQX2555423
పపరర: వనసకట లకడక నల

6437 SQX1738624
పపరర: లకడక యమమన తరర ల

95-145/919

భరస : సతఖననరరయణ మగరరస తరర ల
ఇసటట ననస:63-9-1134
వయససస:33
లస: ససస స
95-94/456

భరస : అసజ బటటటన
ఇసటట ననస:63-9-1136
వయససస:51
లస: ససస స
95-143/1065

6440 SQX2526531
పపరర: పరమమశశరర కకసడడరర

95-142/778

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:63-9-1143
వయససస:38
లస: ససస స
95-143/1066

6443 SQX0325019
పపరర: బబల శరరష వపయగరర

భరస : లకడక వనసకట శకనవరస మబమకలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1144
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర వపయగరర
ఇసటట ననస:63-9-1145
వయససస:31
లస: ససస స

6445 SQX1286062
పపరర: శరఖమల ఉయగఖరర

6446 SQX1286005
పపరర: శకహరరబబబబ ఉయగఖరర

భరస : శకహరర రరవప ఉయగఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1145
వయససస:33
లస: ససస స

95-145/916

భరస : ననగరరరడడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:63-9-1133
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:63-9-1133
వయససస:70
లస: పప
95-145/920

95-145/913

భరస : శకమనననరరయణన చనరరఖలల భబగవతష
స ల
ఇసటట ననస:63-9-1132
వయససస:62
లస: ససస స

95-145/917 6436 SQX1536780
6435 SQX1536806
పపరర: మధససడదన రరడడడ తయఖగగర
పపరర: ననగరరరడడడ తయఖగగర

తసడడ:డ ననగరరరడడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:63-9-1133
వయససస:42
లస: పప

95-145/912

95-145/921

95-143/590

95-145/922

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉయగఖరర
ఇసటట ననస:63-9-1145
వయససస:39
లస: పప
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6447 SQX0062984
పపరర: దసరర లకడక పపల
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95-145/923

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-9-1147
వయససస:35
లస: ససస స
6450 SQX2409753
పపరర: శకనవరస రరవప ననగరశశటట

95-143/979

95-145/926

6454 SQX1582056
పపరర: మణణ కలమమరర కరసగర

95-145/929

6457 SQX0675355
పపరర: వనసగయఖ ఆకలనడరర

95-143/982

6460 SQX2417079
పపరర: జడ రరమ లకడక జడ
భరస : జడ శకనవరసరరవప జడ
ఇసటట ననస:63/9/1149
వయససస:48
లస: ససస స

6462 SQX2298511
పపరర: దధపసస భవన జడ

6463 SQX2309474
పపరర: లకడక కకలరసపలర

95-178/1239

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జడ
ఇసటట ననస:63-9-1149
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:63-9-1150
వయససస:35
లస: ససస స
6468 SQX2456325
పపరర: డ డ

6466 SQX2484194
పపరర: ననగమలలర శశరర కకలరసపలర

95-143/985

6469 SQX1555723
పపరర: ఈశశరమక ససకల
భరస : శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1152
వయససస:34
లస: ససస స

6471 AP151000519310
పపరర: శవపరరశత ససకల

6472 AP151000519312
పపరర: సరసబశవరరవప ససకల

95-145/933

భరస : ననగగశశరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1152
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకరకస
ఇసటట ననస:63-9-1156
వయససస:18
లస: ససస స

95-145/930

6475 SQX1279851
పపరర: సరమమమ జఖస దనసరర
భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-9-1156
వయససస:49
లస: ససస స

95-143/981

6455 SQX0675199
పపరర: కనకమక ఆకలనడరర

95-145/928

6458 SQX2028306
పపరర: ససత దడవ ననగరశశటట

95-145/1102

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:18
లస: ససస స
95-145/1189

6461 SQX2311108
పపరర: జడ జగదధశ జడ

95-145/1224

తసడడ:డ జడ శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1149
వయససస:22
లస: పప
95-143/983

6464 SQX2309490
పపరర: శకనవరసరరవప కకలరసపలర

95-143/984

తసడడ:డ అపపలమచనరర
ఇసటట ననస:63-9-1150
వయససస:39
లస: పప
95-145/1226

6467 SQX2504405
పపరర: డ డ

95-143/1006

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:63-9-1150 7th line
వయససస:36
లస: పప
95-145/931

6470 AP151000519313
పపరర: ననగమలలర శశరర ససకల

95-145/932

భరస : ననగగశశరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1152
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/934

తసడడ:డ ననగగశశరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1152
వయససస:45
లస: పప
95-143/1047

6452 SQX2411460
పపరర: యశశద ననగరశశటట ననగరశశటట

భరస : వనసగయఖ ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకలరసపలర
ఇసటట ననస:63-9-1150
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:63-9-1150 balaji nagar
వయససస:20
లస: పప

6474 SQX2541134
పపరర: కరరణ కకరకస

95-145/927

భరస : అపపలచనరర
ఇసటట ననస:63-9-1150
వయససస:64
లస: ససస స
95-145/1225

95-145/925

భరస : శకనవరసరరవప ననగరససటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప యననస ససబబరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1149
వయససస:33
లస: పప

6465 SQX2309334
పపరర: ననగమలలశశరర కకలరసపలర

95-143/980

భరస : శరఖమ కలమమర కరసగర
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమ ప
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:31
లస: పప
6459 SQX2366797
పపరర: ససరగశ యననస యననస

6451 SQX2322071
పపరర: యశశద ననగరశశటట

6449 SQX0062737
పపరర: ససత మహలకడక పపల

భరస : సససగ రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-9-1147
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నలస
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:30
లస: ససస స
6456 SQX1518556
పపరర: ససవర శశఖర మబపపరర

95-145/924

తసడడ:డ సససగ రరవప పపల
ఇసటట ననస:63-9-1147
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదస ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1148
వయససస:40
లస: పప
6453 SQX1518564
పపరర: సరశత నలస

6448 SQX0062802
పపరర: శకనవరస రరవప పపల

6473 AP151000519309
పపరర: ననగగశశరరవప ససకల

95-145/935

తసడడ:డ కకషషయఖ ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1152
వయససస:80
లస: పప
95-145/936

6476 SQX1464536
పపరర: బబనరరర దనసరర

95-145/937

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-9-1156
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: రవకరసత దనసరర
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95-145/938

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-9-1156
వయససస:26
లస: పప
6480 SQX1415364
పపరర: అచచయఖ గగలర పలర

95-143/592

95-145/942

95-145/945

95-143/986

95-145/949

95-143/594

95-145/952

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషగపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:39
లస: పప

6490 SQX0401117
పపరర: సససగమక మమదల

6493 SQX2397305
పపరర: సససహచలస యననస

6496 SQX0594887
పపరర: ససతమక బబ ననపలర

6499 SQX0562223
పపరర: కకణణదద జయరతనస

95-145/955

6502 SQX1114420
పపరర: వనసకటటశశరరవప ససకల

95-145/947

6505 SQX0555243
పపరర: మహహశశర రరవప కకణణదడ
తసడడ:డ రసగరరరవప కకనదద
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:44
లస: పప

6485 SQX0818658
పపరర: లకడక అనడరరధ వరమలక
ర

95-145/944

6488 SQX2360618
పపరర: కకషష గలర

95-145/1227

6491 SQX0867747
పపరర: శకకరసత మదనల

95-145/948

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమదల
ఇసటట ననస:63-9-1161
వయససస:26
లస: పప
95-166/1397

6494 SQX1258285
పపరర: రవ తడజ బబ ననపలర

95-143/593

తసడడ:డ సరయ రరమ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:63-9-1163
వయససస:24
లస: పప
95-145/950

6497 SQX0595181
పపరర: సరయరరస బబ ననపలర

95-145/951

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:63-9-1163
వయససస:48
లస: పప
95-145/953

6500 SQX0653394
పపరర: పదక ససకల

95-145/954

భరస : ననగగశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/956

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:29
లస: పప
95-145/958

95-145/941

తసడడ:డ నగగశశరరరవప గలర
ఇసటట ననస:63-9-1159
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప కకనదద
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : పదక ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:28
లస: పప
6504 SQX0554311
పపరర: ననగగశశర రరవప మమగపరటట

95-145/946

భరస : శరయరరమ బబ ననపలర
ఇసటట ననస:63-9-1163
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:35
లస: ససస స
6501 SQX1114438
పపరర: వనసకటరరవప ససకల

6487 SQX0818666
పపరర: సరసబశవ రరవప వరమలలర

6482 SQX0150979
పపరర: వనసకరయమక గగలర పలర

భరస : సరసబశవ రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:63-9-1159
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ యననస
ఇసటట ననస:63-9-1161
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరయ రరస బబ ననపఅల
ఇసటట ననస:63-9-1163
వయససస:27
లస: పప
6498 SQX0062976
పపరర: ఝనసరరణణ అసబటట

95-145/943

భరస : పప తషరరజ మమదల
ఇసటట ననస:63-9-1161
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మదనల
ఇసటట ననస:63-9-1161
వయససస:65
లస: పప
6495 SQX1190792
పపరర: కళళఖణ కలమమర బబ ననపఅల

6484 SQX0150961
పపరర: వనసకటబడవప గగలర పలర

95-143/591

భరస : వనసకటబడవప గరళళపలర
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:63-9-1159
వయససస:48
లస: పప

భరస : సససహచలస యననస
ఇసటట ననస:63-9-1161
వయససస:32
లస: ససస స
6492 SQX0400614
పపరర: పప తషరరజ మమదల

95-145/940

తసడడ:డ అచచయఖ గరళళపలర
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:63-9-1159
వయససస:24
లస: పప
6489 SQX2365286
పపరర: ఆదథ లకడక యననస

6481 SQX1402551
పపరర: సరవతడ గగలర పలర

6479 SQX1347328
పపరర: శరరద దడవ ఇనసపగరళళ

భరస : శకనవరసలల ఇనసపగరళళ
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:25
లస: పప
6486 SQX1453711
పపరర: సరయ బడహకస వరమలలర

95-145/1248

భరస : దసరర పడసరద కకరకస
ఇసటట ననస:63-9-1156
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గగలర పలర
ఇసటట ననస:63-9-1158
వయససస:76
లస: పప
6483 SQX1402544
పపరర: సరయ నరగసదడ గగలర పలర

6478 SQX2503498
పపరర: పదక కకరకస

6503 SQX0304428
పపరర: వననద తషగపరటట

95-145/957

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప తషగపరటట
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:36
లస: పప
95-145/959

6506 MLJ2627958
పపరర: ననగగశశర రరవప ససకల

95-145/960

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1164
వయససస:56
లస: పప
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6507 SQX1023050
పపరర: వనసకరటరరవ ససకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-143/595

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:29
లస: పప
95-145/962

భరస : రమమశ పగడల
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:30
లస: ససస స
95-145/965

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:28
లస: పప
95-145/968

95-145/970

95-145/973

95-145/1103

95-145/977

6520 SQX1882240
పపరర: శరకవణణ కలమమరర గడడ స

6523 SQX0150995
పపరర: ససరగసదడ కలమమర గడనస

6526 SQX1907435
పపరర: ఉష శక కలరరచడటట

6529 SQX0468710
పపరర: ననగరతనమక కలరరచడటట

95-145/980

6532 SQX0468611
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరరచడటట

95-145/971

6535 MLJ2627057
పపరర: శవపడసరద నకక
తసడడ:డ హనసమసతరరవప నకరక
ఇసటట ననస:63-9-1170
వయససస:39
లస: పప

6515 AP151000519347
పపరర: సతఖనననరరయణ పససపపలలటట

95-145/967

6518 SQX1605171
పపరర: రమమదడవ గడనస

95-145/969

6521 MLJ2628048
పపరర: అసజమక సజరల

95-145/972

భరస : కకషరషరరవప స
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:40
లస: ససస స
95-145/974

6524 SQX0151001
పపరర: సతష గడనస

95-145/975

తలర : వనసకట అపరపరరవప గడనస
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:34
లస: పప
95-143/597

6527 SQX1285908
పపరర: జజఖతరకయ గబసటటరర

95-145/976

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:26
లస: ససస స
95-145/978

6530 SQX0624502
పపరర: సరసబశవ కలరగచటట

95-145/979

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరఛదటట
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:26
లస: పప
95-145/981

తసడడ:డ పపద వనసకయఖ కలరరఛదటట
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:50
లస: పప
95-145/983

95-145/964

భరస : ఫణణ కలమమర గడనస
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపద వనసకయఖ కలరరఛదటట
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గరసధథ భసబథథన
ఇసటట ననస:63-9-1169
వయససస:50
లస: పప

95-163/135

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరరచడటట
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరఛదటట
ఇసటట ననస:63-9-1168
వయససస:46
లస: ససస స

6534 AP151000519332
పపరర: వనసకటటశశరరవప బసరబతస న

6517 MLJ2717767
పపరర: ననగరరజ గడడ స

6512 SQX1555830
పపరర: ససహససన లలళర

తసడడ:డ కకషషమగరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:57
లస: పప

తలర : వనసకట అపరపరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:28
లస: పప

6531 SQX1596495
పపరర: శరకవణ కలమమర గబసటటరర

95-145/966

భరస : ససరగసదడ కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరపరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:53
లస: ససస స

6528 SQX0468660
పపరర: జగదధశశరర కలరరచడటట

6514 SQX0653477
పపరర: బబజబబబబ కకట

95-145/961

భరస : సరశమ లలళర
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1166
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతష గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1167
వయససస:29
లస: ససస స

6525 SQX2037430
పపరర: పడదధప కలమమర పప తరర సక

95-145/963

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకట
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1166
వయససస:52
లస: ససస స

6522 AP151000519295
పపరర: ససజజత గడడ స

6511 SQX0818674
పపరర: ననగ లకడక కకటబ

6509 SQX1070838
పపరర: లకడక తరరమల పససపపలలటట

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ కకటబ
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:30
లస: ససస స

6513 SQX1070549
పపరర: వనసకట ససరగష పససపపలలటట

6519 SQX0675256
పపరర: ననగలకడక గడడ స

95-143/596

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ససకల
ఇసటట ననస:63-9-1165
వయససస:57
లస: పప

6510 SQX0998229
పపరర: వనసకట తరరమల పగడల

6516 AP151000519296
పపరర: శశభబరరణణ గడడ స

6508 SQX1023068
పపరర: ననగగశశర రరవప ససకల

6533 SQX1507872
పపరర: లకడక తషలశమక బసబతన

95-145/982

భరస : గరసధధ బసబతన
ఇసటట ననస:63-9-1169
వయససస:61
లస: ససస స
95-145/984

6536 SQX0653410
పపరర: వనసకటటశశరరర నకక

95-145/985

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నకరక
ఇసటట ననస:63-9-1170
వయససస:42
లస: పప
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6537 SQX1271931
పపరర: వనసకటటష అసబటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-143/598

తసడడ:డ ససబడమణఖస అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1171
వయససస:25
లస: పప
6540 SQX1803535
పపరర: శక లత గకసథథ

95-145/986

95-162/267

95-145/988

95-145/991

95-145/994

95-145/1230

95-145/998

తసడడ:డ ససబబరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:53
లస: పప

6550 MLJ2627602
పపరర: బబపమక చదననస

6553 MLJ2627347
పపరర: సరసబశవరరవప చదననస

6556 AP151000519207
పపరర: శవపరరశతదడవ రరగస

6559 AP151000519203
పపరర: భబసకరరరవప రరగస

95-145/1001

6562 AP151000519213
పపరర: రరజకలమమరర రరమరరడడ

95-145/992

6565 AP151000519211
పపరర: ససబబరరడడడ రరమ రరడడ
తసడడ:డ చననరరమయఖ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:77
లస: పప

6545 SQX0750489
పపరర: రరజగష బసడనరర

95-162/269

6548 SQX0563049
పపరర: చదననస ననగలకడక

95-145/990

6551 SQX0304477
పపరర: నరగష కలమమర చదననస

95-145/993

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదననo
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:34
లస: పప
95-145/995

6554 SQX2149417
పపరర: వనసకయఖ ససగరపప

95-145/1229

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససగరపప
ఇసటట ననస:63-9-1176
వయససస:38
లస: పప
95-145/996

6557 MLJ2627024
పపరర: కకరణ రరగస

95-145/997

తసడడ:డ భబసకర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1177
వయససస:39
లస: పప
95-145/999

6560 AP151000519214
పపరర: రరణణకరమమశశరర రరమరరడడ

95-145/1000

భరస : శకనవరసరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:48
లస: ససస స
95-145/1002

భరస : ససబబరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:70
లస: ససస స
95-145/1004

95-145/1228

భరస : ససరగష కలమమర చదననo
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1177
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరజశశఖరరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:48
లస: ససస స
6564 SQX0231878
పపరర: శకనవరసరరడడడ రరమరరడడడ

95-145/989

భరస : భబసకరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1177
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:63-9-1177
వయససస:43
లస: పప
6561 AP151000519398
పపరర: ససశల రరమరరడడడ

6547 SQX0320135
పపరర: తరరపతమక ఫణణదరపప

6542 SQX2133916
పపరర: వననకతనణణటటశ గకసథథ

తసడడ:డ మహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చదననస
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ససగరపప
ఇసటట ననస:63-9-1176
వయససస:32
లస: ససస స
6558 AP151000519206
పపరర: వనసకటకకషష రరగస

95-162/268

భరస : కకటటశశర రరవప చదననo
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదననo
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:42
లస: పప
6555 SQX2149458
పపరర: సడరరఖవత ససగరపప

6544 SQX0757005
పపరర: మలలర శశరర బసడనరర

95-164/94

తసడడ:డ ససరరషబబబబ గకసథథ
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహహశ ఫణణధరపప
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశరరవప చదననస
ఇసటట ననస:63-9-1175
వయససస:53
లస: ససస స
6552 MLJ2627735
పపరర: ససరగష కలమమర చదననస

95-145/987

భరస : మహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససరగష బసడనరర
ఇసటట ననస:63-9-1174
వయససస:28
లస: ససస స
6549 MLJ2627487
పపరర: రవసదడదడవ చదననస

6541 SQX1821222
పపరర: ససరగష బబబబ గకసథథ

6539 SQX0077115
పపరర: లకడక తలర స

భరస : శకకకషష తలర స
ఇసటట ననస:63-9-1172
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గకసథథ
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజగష బసడనరర
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:30
లస: ససస స
6546 SQX0562132
పపరర: బసడనరర ననగవరలకడక

95-143/599

తసడడ:డ ససబడహకణఖస అసబటట
ఇసటట ననస:63-9-1171
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ గకసథథ
ఇసటట ననస:63-9-1173
వయససస:43
లస: ససస స
6543 SQX0756999
పపరర: ననగలకడక బసడనరర

6538 SQX1483171
పపరర: హహమసత అసబటట

6563 AP151000519215
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ రరమరరడడడ

95-145/1003

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:50
లస: పప
95-145/1005

6566 SQX2052306
పపరర: ససవరచల కసబబల

95-145/1104

భరస : కకశశర బబబబ కసబబల
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:39
లస: ససస స
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6567 SQX2077881
పపరర: దథవఖ కసబబల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-145/1105

తసడడ:డ కకశశర బబబబ కసబబల
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:19
లస: ససస స
6570 SQX2054690
పపరర: ససవరచల కసబబల

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:22
లస: పప
95-178/1093

భరస : కకశశర బబబబ కసబబల
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:39
లస: ససస స
6573 SQX2470961
పపరర: లకడక ఈమన

95-145/1232

95-145/1009

95-145/1108

భరస : సతఖనననరరయణ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-9-1182
వయససస:48
లస: ససస స
6585 SQX0901918
పపరర: కరరణనమగరరస లసకర
తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:33
లస: పప
6588 SQX2219202
పపరర: పదనకవత దవపలకరర

95-145/1235

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:30
లస: ససస స

6580 SQX1402510
పపరర: సరసబయఖ దసళర

6583 SQX1464734
పపరర: భరత కలమమర ననదదసడర

6586 SQX2328961
పపరర: అసజమక దవపలకరర

6589 SQX2331718
పపరర: చసదడ శశఖర కకలలమమసత

95-145/1238

6592 SQX2154441
పపరర: వషత
ష కరసత దవపలకరర

95-145/1010

6595 SQX2528818
పపరర: దలమయ ససజజత
భరస : దలమయ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1185
వయససస:18
లస: ససస స

95-145/1107

6581 SQX1464841
పపరర: ననగ శరకవణణ ననదదసడర

95-145/1011

భరస : భరత కలమమర ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-9-1182
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/1013

6584 SQX0594515
పపరర: సతఖననరరయణ ననదదసడర

95-145/1014

తసడడ:డ రరమయఖ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-9-1182
వయససస:58
లస: పప
95-145/1233

6587 SQX2331353
పపరర: శకనవరసరరవప దవపలకరర

95-145/1234

తసడడ:డ వరరరఘవరరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:49
లస: పప
95-145/1236

6590 SQX2327112
పపరర: పపరరషమ కకలలమమసత

95-145/1237

భరస : చసదడ శశఖర కకలలమమసత
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:30
లస: ససస స
95-166/1398

తసడడ:డ ఆసజననయబలల దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:33
లస: పప
95-178/1095

6578 SQX2086148
పపరర: మజహర షపక
తసడడ:డ జలమన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలలమమసత
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:40
లస: పప

భరస : karuna Murthy లసక
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:28
లస: ససస స
6594 SQX2114304
పపరర: పపరరషమ కరలసశశటట

95-145/1106

భరస : వరరరఘవరరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:48
లస: ససస స
6591 SQX2330686
పపరర: వజయ చసదథక
డ lanka

6577 SQX2086114
పపరర: గగససయ షపక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-9-1182
వయససస:32
లస: పప
95-143/600

95-145/1006

95-145/1008
6574 AP151000519220 95-145/1007 6575 SQX1536756
పపరర: ససతనమహలకడక తనడడబబ యన
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనడడబబ యన

తసడడ:డ వనసకయఖ దసళర
ఇసటట ననస:63-9-1181
వయససస:74
లస: పప
95-145/1012

6572 SQX0818542
పపరర: కనకకరమమకడ వడడడ
భరస : జజషస వడడడ
ఇసటట ననస:63-9-1179
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జలమన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మజహర షపక
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:30
లస: ససస స
6582 SQX0594531
పపరర: మహహనపసడయ ననదదసడర

95-178/1240

భరస : సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:63-9-1180
వయససస:65
లస: పప
6579 SQX2086072
పపరర: షబన షపక

6571 SQX2178614
పపరర: నరకల నలర పరటట

95-146/765

తసడడ:డ కకశశర బబబబ కసబబల
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-9-1178
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1179
వయససస:45
లస: ససస స
6576 AP151000519219
పపరర: సరసబశనరరవప తనడడబబ యన

95-145/1231 6569 SQX2051241
6568 SQX2142149
పపరర: మననజ వనసకట రరడడడ రరమ రరడడ
పపరర: దథవఖ కసబబల

6593 SQX2113983
పపరర: చసదడశశఖర కరలసశశటట

95-178/1094

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:63-9-1184
వయససస:40
లస: పప
95-141/722

6596 SQX0151050
పపరర: ససతనరరవమక సప మశశటట

95-145/1015

భరస : మననహర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1185
వయససస:53
లస: ససస స
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6597 SQX1817949
పపరర: కకటటశశరరవప ఈమమణణ
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95-144/508

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప ఈమమణణ
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:25
లస: పప
6600 AP151000516052
పపరర: వనసకటటశశరమక కరళశశటట

95-145/1018

95-145/1021

95-145/1239

95-143/987

95-145/1025

95-145/1026

95-145/1029

భరస : బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:63-9-1193
వయససస:67
లస: ససస స

6610 SQX2378032
పపరర: రగణబక దడవ గటటట పలర

6613 SQX2085967
పపరర: ననగ లకడక మటట
ర రర

6616 SQX0063065
పపరర: ఉమ ననగకలమమరర కగ

6619 AP151000519300
పపరర: రమమదడవ గడడ స

95-145/1032

6622 AP151000516324
పపరర: ననగరతస మక జజననకకటట

95-143/988

6625 AP151000516328
పపరర: శవపరరశత ఆరరధసఖల
భరస : రరహహణణకకషషసరరజ ఆరరధఖల
ఇసటట ననస:63-9-1193
వయససస:42
లస: ససస స

6605 SQX1402502
పపరర: శవననగగశశర రరవప ఈమన

95-145/1023

95-143/601
6608 SQX0079491
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప మమటటర రర

6611 SQX0062760
పపరర: పవరన కలమమర మటట
ర రర

95-145/1024

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప మటట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:29
లస: పప
95-145/1109

6614 SQX0326538
పపరర: తలపశరయ కలశకకలనస

95-143/602

తసడడ:డ శవరరమకకషష కలశకకలనస
ఇసటట ననస:63-9-1189/1
వయససస:57
లస: పప
95-145/1027

6617 SQX0063289
పపరర: వజయ లకడక

95-145/1028

భరస : తలమప సరయ కగ
ఇసటట ననస:63-9-1189/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-145/1030

6620 SQX1799212
పపరర: పపరష సరయ గడడ స

95-145/1031

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1191
వయససస:28
లస: పప
95-145/1033

భరస : శవరరమకకషషయఖ జజననకకటట
ఇసటట ననస:63-9-1192
వయససస:79
లస: ససస స
95-143/604

95-145/1020

తసడడ:డ మలలయమ మటట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:31
లస: పప

భరస : అసజననయబలల గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1191
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-9-1191
వయససస:53
లస: పప
6624 AP151000513536
పపరర: ఆదథలకడక ఆరరధసఖల

95-145/1240

తసడడ:డ తలమప సరయ కగ
ఇసటట ననస:63-9-1189/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:63-9-1189/1
వయససస:27
లస: పప
6621 AP151000519299
పపరర: అసజననయబలల గడడ స

6607 SQX2292571
పపరర: పరవన పప టట
ర రర

6602 SQX1872043
పపరర: కకటటశశరరవప ఈమన

తసడడ:డ వనసకయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:58
లస: పప

భరస : పవన కలమమర మటట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:63-9-1189/1
వయససస:24
లస: ససస స
6618 SQX1748292
పపరర: రరజ జజననలగడడ

95-145/1022

భరస : శకనవరససలల గటటట పలర
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప గసజ
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:31
లస: పప
6615 SQX1748268
పపరర: కకపరసజల జజననలగడడ

6604 MLJ2628238
పపరర: శకనస రరచకకసడ

95-145/1017

తసడడ:డ శవ ననగగశశరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1188
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ గటటట పలర
ఇసటట ననస:63-9-1189
వయససస:45
లస: పప
6612 SQX1568742
పపరర: సతఖ ననరరయణ గసజ

95-145/1019

తసడడ:డ నరసససహకరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:63-9-1188
వయససస:48
లస: ససస స
6609 SQX2378099
పపరర: శకనవరససలల గటటట పలర

6601 MLJ2628402
పపరర: సరసబడజఖస రరచకకసడ

6599 MLJ2628436
పపరర: హహహమమవత రరచకకసడ

భరస : శకనస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహకరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగగశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:34
లస: పప
6606 SQX2292563
పపరర: పదక పప టట
ర రర

95-145/1016

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప ఖమలశశటట
ఇసటట ననస:63-9-1186
వయససస:49
లస: ససస స
6603 SQX1402494
పపరర: ననగరరజ ఈమన

6598 SQX1872001
పపరర: పడభబవత రరచకకసడ

6623 AP151000513537
పపరర: శవపరరశత ఆరరధసఖల

95-143/603

భరస : రరహహణణకకషషసరరజ
ఇసటట ననస:63-9-1193
వయససస:62
లస: ససస స
95-145/1034

6626 AP151000516329
పపరర: ఆదథలకడక ఆరరధసఖల

95-145/1035

భరస : మదన ఆరరధఖల
ఇసటట ననస:63-9-1193
వయససస:69
లస: ససస స

Page 225 of 320

6627 MLJ2720449
పపరర: కకటటశశర రరవప పసదథ
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95-163/136

తసడడ:డ ధరరకరరవప పసదథ
ఇసటట ననస:63-10-123
వయససస:38
లస: పప
6630 SQX2417236
పపరర: ఆదథలకడక ననగరశశటట

95-166/1220

6633 SQX0641472
పపరర: చసదడశశఖరరరవప పపల

6636 SQX1389262
పపరర: లకడక తరరమలశశటట

95-163/138

95-164/96

95-164/99

తసడడ:డ సపజదసలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:51
లస: పప
95-165/851

95-163/141

95-163/144

భరస : చననవనసకట సరశమ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చననవనసకటసరశమ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:38
లస: పప

6637 SQX1128173
పపరర: వర లకడక కకమగకరర

95-164/97

6635 SQX2123909
పపరర: రరమబ కనన

95-163/1047

6638 SQX1128181
పపరర: శకనవరస రరవప కకమగకరర

95-164/98

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:50
లస: పప

6640 SQX2328359
పపరర: సరసబశవరరవప రరమననన

6641 SQX2212199
పపరర: శక మధస బబబబ తరరమలశశటట

95-164/952

6643 SQX2325256
పపరర: వననద కలమమర రరమననన

6646 SQX0229260
పపరర: వజయదసరరరపడసరద పపల

6649 AP151000567580
పపరర: పసచచయఖ పపల

6652 MLJ2720902
పపరర: లకకణరరవ ననదదసడర

6655 SQX1919992
పపరర: చనన వనసకటసరశమ ననదదసడర
తసడడ:డ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:68
లస: పప

95-164/953

తసడడ:డ జగనననథరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:21
లస: పప
95-165/852

6644 SQX1532069
పపరర: రరధ పపల

95-163/140

భరస : వజయదసరరర పడసరద పపల
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/142

6647 SQX0673848
పపరర: ననగభగషనస జకరక

95-163/143

తసడడ:డ శవశసకర జకరక
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:34
లస: పప
95-163/145

6650 MLJ2720951
పపరర: ససనత ననదదసడర

95-163/146

భరస : లకకణరరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:33
లస: ససస స
95-163/148

తసడడ:డ చననవనసకటసరశమ ననదదసడర
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:37
లస: పప
95-163/150

95-163/137

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖననరరయణ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:32
లస: పప
95-163/147

6632 SQX1121649
పపరర: వజయ కలమమర కననన

తసడడ:డ పరరరయహ కనన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:36
లస: పప

6654 MLJ2720555
పపరర: కకషప ర ననదదసడర

95-163/139

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1197
వయససస:54
లస: ససస స

6651 MLJ2720688
పపరర: పదనకవత ననదదసడర

6634 SQX1153501
పపరర: శకనవరస ఏరర

95-165/850

తసడడ:డ రరమబ కననన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరమననన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:46
లస: ససస స

6648 SQX0229203
పపరర: చకకవరరస పపల

95-162/879

తసడడ:డ లకకణ ఏరర
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:45
లస: పప

భరస : జగనననథ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:42
లస: ససస స
6639 SQX1389221
పపరర: జగనననథ రరవప తరరమలశశటట

6631 SQX2158848
పపరర: వననద కలమమర రరమననన

6629 SQX2367027
పపరర: బడహకనసదస ననగరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1194
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1195
వయససస:45
లస: పప

6645 AP151000567581
పపరర: అసజననదడవ పపల

95-164/95

తసడడ:డ జజసఫ పసదథ
ఇసటట ననస:63-10-373
వయససస:25
లస: పప

భరస : బడహకనసదస ననగరశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1194
వయససస:23
లస: ససస స

6642 SQX2328235
పపరర: రరజకలమమరర రరమననన

6628 SQX1832690
పపరర: పపడమ కలమమర పసదథ

6653 MLJ2717247
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప పటటట ల

95-163/149

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:37
లస: పప
95-163/151

6656 MLJ2717122
పపరర: ననగగశశరరరవప పటటట ల

95-163/152

తసడడ:డ నరసససహస పటటట ల
ఇసటట ననస:63-10-1201
వయససస:73
లస: పప
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95-163/153

తసడడ:డ గసగర రరజ మబవశల
ఇసటట ననస:63-10-1202
వయససస:25
లస: ససస స
95-163/156

తసడడ:డ మహన రరవప గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1204
వయససస:34
లస: పప

6661 SQX0641423
పపరర: మమణణకఖస దడవకకకసడరర

95-163/159

తసడడ:డ లకడకననరరయణ కకకసడరర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:55
లస: పప

6664 SQX0520882
పపరర: వనసకటటశశరర మదనసడ

95-163/157

95-164/102

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:20
లస: పప

6667 SQX0813964
పపరర: శక హరర యడర పలర

95-164/100

95-164/105

తసడడ:డ కకషష మగరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:48
లస: పప

6670 SQX0526384
పపరర: వనసకటటశశరరర మమదనసస

95-164/103

95-5/886

భరస : వనసకటటశశరరర గడడ స
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:37
లస: ససస స

95-164/106

95-163/161

తసడడ:డ వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:51
లస: పప
95-164/110

6681 SQX1091339
పపరర: బడహకస గరవరడ

95-163/163

6676 SQX1920859
పపరర: ననగమలలర శశరర మరరబబ యన

95-164/108

95-164/104

6671 SQX0813980
పపరర: కలరరనగగశశరరరవప యడర పలర

6679 SQX1014851
పపరర: జజఖటటశ కలమమర తటట

6682 SQX2408219
పపరర: మమధవ రరవప కకసడరర

6685 SQX0394205
పపరర: లకడక గరపప
భరస : ససరగష గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:33
లస: ససస స

95-164/107

95-163/160

6677 SQX1625831
పపరర: పసడయసకర గబసటటరర

95-164/109

తసడడ:డ యలర మసదయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/111

6680 SQX0649616
పపరర: ననగదధపసస మబమకలననన

95-163/162

భరస : లలకగష మబమకలననన
ఇసటట ననస:63-10-1208
వయససస:28
లస: ససస స
95-166/1221

తసడడ:డ లకకయఖ కకసడరర
ఇసటట ననస:63-10-1208
వయససస:60
లస: పప
95-166/1223

6668 SQX0813972
పపరర: తడననథ యడర పలర

భరస : బసవయఖ తనటట
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ తటట
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:63-10-1208
వయససస:34
లస: పప

95-164/101

95-154/1090 6674 SQX0197087
6673 SQX2028645
పపరర: ననగ మలర శశరర మరరబబ ఈనన
పపరర: రరధనరరణణ తనటట

తసడడ:డ రరమబ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:21
లస: ససస స

6678 SQX1598384
పపరర: వనసకట ససవ సరయ కలమమర
గబసటటరర
తసడడ:డ యలర మసదయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:23
లస: పప

6665 SQX0520999
పపరర: కకకషషవనణణ యడర పలర

తసడడ:డ రరమహన రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ మరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:63-10-1206
వయససస:21
లస: ససస స

6675 SQX0232520
పపరర: బసవయఖ తనటట

95-163/158

తసడడ:డ కలరసగగశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:51
లస: పప

6672 SQX1981299
పపరర: ససజజత గడడ స

6662 SQX1920172
పపరర: భబణబ పడసరద కకకసడరర

భరస : కలకసజగశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరనగగశశరరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:28
లస: పప

6669 SQX1407783
పపరర: దసప జ రరవప పససపపలలటట

95-163/155

తసడడ:డ శవ రరమకకషష కకకసడరర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మదనసస
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:46
లస: ససస స

6666 SQX1920966
పపరర: అనడప కలమమర దనసరర

6659 SQX1920198
పపరర: గసగరరజ మబవశల

తసడడ:డ అపపయఖ మబవశల
ఇసటట ననస:63-10-1202
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష దడవకకకసడరర
ఇసటట ననస:63-10-1205
వయససస:52
లస: ససస స

6663 SQX0641449
పపరర: శవరరమకకషష కకకసడరర

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరవరడ
ఇసటట ననస:63-10-1208
వయససస:51
లస: పప

95-163/154

భరస : రమణ గళర
ఇసటట ననస:63-10-1202
వయససస:34
లస: ససస స

6660 SQX0229294
పపరర: ససధనకర గరపప

6684 SQX2462372
పపరర: బడహకస గరవరడ

6658 SQX1555350
పపరర: శకలకడక గళర

95-163/164

6683 SQX2408938
పపరర: ననగ వనసకట కనక దసరర దడవ
కకసడరర
భరస : మమధవ రరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:63-10-1208
వయససస:53
లస: ససస స
6686 SQX0348896
పపరర: రరజగశశరర గరపప

95-166/1222

95-163/165

భరస : ససబబబరరవప గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:37
లస: ససస స
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6687 AP151000567711
పపరర: శవలకడక తతట

95-163/166

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:47
లస: ససస స
95-163/169

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:38
లస: పప
95-164/113

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:24
లస: పప
95-163/173

95-178/1310

95-164/116

95-163/178

95-145/1036

6700 SQX1100957
పపరర: మసరసన బ దడదడకలల

6703 MLJ2718195
పపరర: బబజ దడదడకలల

6706 SQX0750174
పపరర: మసరసన డడ

6709 SQX2471993
పపరర: వల షపక

95-163/175

6712 SQX2472991
పపరర: శబర షపక

95-163/176

6715 SQX1555913
పపరర: మలలర శశరర బసడనరర
భరస : మహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-10-1215
వయససస:50
లస: ససస స

95-163/172

6698 SQX0823294
పపరర: వరమక గడడ స

95-164/114

6701 SQX0428268
పపరర: దడదడకలల బడడమక

95-164/115

6704 MLJ2718245
పపరర: ఖమససస బ దడదడకలల

95-163/177

భరస : మసరసన దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1212
వయససస:35
లస: ససస స
95-164/117

6707 SQX2471704
పపరర: బశ షపక

95-143/949

Deleted

తసడడ:డ అబబనల రహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:54
లస: పప
95-145/1190

95-166/1225

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:52
లస: ససస స
95-145/1037

6695 MLJ2721108
పపరర: ఈశశరమక కడదస

భరస : మసరసన దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1211
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

95-166/1224

95-164/112

భరస : శకనస గడడ స
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష వల
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల రహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజగష బసడనరర
ఇసటట ననస:63-10-1215
వయససస:29
లస: ససస స

95-163/174

తసడడ:డ ఖమససస డడ
ఇసటట ననస:63-10-1212
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:37
లస: పప

6714 SQX0654962
పపరర: ననగలకడక బసడనరర

6697 MLJ2720340
పపరర: ససబబబరరవప జమకనబబ యన

6692 SQX0905141
పపరర: ధనలకడక తతట

భరస : ససబబయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1212
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:63-10-1212
వయససస:35
లస: పప

6711 SQX2471290
పపరర: బశ షపక

95-163/171

భరస : చనన కరశస దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1211
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బడడ సరహహబ దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1211
వయససస:56
లస: పప

6708 MLJ1057918
పపరర: ససరగష బబబబ బసడనరర

6694 MLJ2721140
పపరర: రమమదడవ జమకనబబ యన

95-163/168

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదయఖ జమకనబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ గడడ స
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:37
లస: పప

6705 MLJ2718237
పపరర: చదసచయఖ షపక

95-163/170

భరస : ససబబబరరవప జమకనబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : డడసప జ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1210
వయససస:47
లస: ససస స

6702 SQX1091149
పపరర: చనన కరశస దడదడకలల

6691 AP151000567709
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప తతట

6689 SQX0354829
పపరర: ససబబబరరవప గరపప

తసడడ:డ మహనరరవప గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన తతట
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:51
లస: పప

6693 SQX1450584
పపరర: వనసకట ననగరరజ తతట

6699 SQX2505709
పపరర: శకనస గడడ స

95-163/167

భరస : మహనరరవప గరపప
ఇసటట ననస:63-10-1209
వయససస:58
లస: ససస స

6690 SQX0354787
పపరర: ససరగష గరపప

6696 SQX1311117
పపరర: రరణణ పససపపలలటట

6688 SQX0394239
పపరర: శవ గరపప

6710 SQX0750182
పపరర: మననహర దనవపలకరర

95-163/179

తసడడ:డ కకటయఖ దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:46
లస: పప
6713 SQX2473437
పపరర: వల షపక

95-166/1226

తసడడ:డ బబష వల
ఇసటట ననస:63-10-1213
వయససస:31
లస: పప
95-145/1038

6716 SQX0554774
పపరర: రరజగష బసడనరర

95-145/1039

తలర : మలలర శశరర బసడనరర
ఇసటట ననస:63-10-1215
వయససస:32
లస: పప
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95-164/118

భరస : ననగ శకకరసత ననయబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:30
లస: ససస స
6720 SQX1832716
పపరర: మణణకసఠ పప సడడరర

95-164/121

95-164/124

95-163/180

95-164/127

95-164/130

95-164/133

95-164/136

భరస : శరఖమ కలమమర గసగరధర
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:24
లస: ససస స

6730 SQX1090760
పపరర: రరజగశశరర తనడడకకసడ

6733 SQX1090836
పపరర: శకనవరస పసటటల

6736 SQX1090968
పపరర: మసరసన బ దడదడకలల

6739 SQX1091024
పపరర: ఖమసససబ దడధనకలలమ

95-164/139

6742 SQX1091032
పపరర: ఖమససస పసరర దడదడకలల

95-164/128

6745 SQX1642925
పపరర: శవ కననఖ వనమబల వరడ
భరస : దసరరర పడసరద వనమబల వరడ
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:28
లస: ససస స

6725 SQX2539260
పపరర: భవన పసటటల

95-137/805

6728 SQX0126862
పపరర: వదసఖలత తలర స

95-164/126

95-164/129
6731 SQX0126631
పపరర: తలర స సడరరఖ తషలసస అననపపరష

భరస : వనసకటటశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:74
లస: ససస స
95-164/131

6734 SQX0814418
పపరర: అమర ననధ తనడడకకసడ

95-164/132

తసడడ:డ జననరరన రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:38
లస: పప
95-164/134

6737 SQX1091065
పపరర: బబజ దసధకలల

95-164/135

భరస : ఖమససస దడధకలల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:33
లస: ససస స
95-164/137

6740 SQX0406470
పపరర: ఖమససస దడదడకలల

95-164/138

తసడడ:డ గరలబ దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:38
లస: పప
95-164/140

తసడడ:డ బబడడ సరబగ దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:57
లస: పప
95-143/605

95-164/123

భరస : శవ కలమమర తలర స
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కసససపసరర దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబరరన షపక
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:38
లస: పప
6744 SQX1642982
పపరర: రరజశక గసగరధర

95-164/125

తసడడ:డ కరశస పసరర దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షరక
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:35
లస: ససస స
6741 SQX1091107
పపరర: ఖమససస షపక

6727 SQX1396762
పపరర: వనసకటలకడక అనసత

6722 SQX0905174
పపరర: శకకరసత ననయబడడ

భరస : శకనవరస పసటటల
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల పసటటల
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:49
లస: పప
6738 SQX1090984
పపరర: హససనన షపక

95-165/142

తసడడ:డ జననరర న రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అనసత
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:32
లస: పప
6735 SQX0814442
పపరర: శవ కలమమర తలర స

6724 SQX1739614
పపరర: రమమదడవ యరకగగరర

95-164/120

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:31
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప అనసత
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శక హరర పడసరద తనళస
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:45
లస: ససస స
6732 SQX1862655
పపరర: హనసమసత రరవప అనసత

95-164/122

భరస : వనణబ గగపరల యరకగగరర
ఇసటట ననస:63-10-1216,8TH LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:63-10-1217
వయససస:50
లస: పప
6729 SQX0127100
పపరర: ససనత తలర స

6721 SQX0750133
పపరర: ననగ వనసకటటష ననయబడడ

6719 SQX1768233
పపరర: హహమలత దడవ పప సదడరర

భరస : వనసకయఖ పప సదడరర
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరర ననయబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:54
లస: పప
6726 SQX0932947
పపరర: శక హరరహర పడసరద తలర స

95-164/119

భరస : ససబబబరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప సడడరర
ఇసటట ననస:63-10-1216
వయససస:24
లస: పప
6723 SQX0905158
పపరర: ససబబబరరవ ననయబడడ

6718 SQX0905166
పపరర: జయమలకడక ననయబడడ

6743 SQX1091008
పపరర: షపజక ఖమససస బ

95-164/141

భరస : షపక మరవల
ఇసటట ననస:63-10-1218
వయససస:27
లస: ససస స
95-143/606

6746 SQX1643006
పపరర: మసరసనమక మబకకకర

95-143/607

భరస : కకటటశశరరరవప మబకకకర
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:49
లస: ససస స
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6747 SQX1642990
పపరర: పపరషచసదడశశఖర మబకకకర

95-143/608

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మబకకకర
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:30
లస: పప
6750 SQX2256469
పపరర: రరజశక గసగధర

95-143/950

95-163/183

95-163/186

95-163/189

95-163/192

95-163/193

భరస : వర శసకరరరవప గగరర
ఇసటట ననస:63-10-1223
వయససస:53
లస: ససస స
6768 SQX0923656
పపరర: వజయలకడక గగరర

95-164/143

భరస : అసజ రరడడడ కకతనస
ఇసటట ననస:63-10-1225
వయససస:36
లస: ససస స

95-163/187

6760 MLJ2717080
పపరర: రరసబబబబ ఘసటబ

6763 SQX1544247
పపరర: జజన బబబబ పనదనరపప

95-163/198

95-163/190

95-163/188
6758 SQX0405449
పపరర: చదసచస సరయబబబబ పప గడదరరడ

6761 MLJ2717320
పపరర: సరసబశవరరవప పపల

95-166/663

6766 MLJ2718963
పపరర: శవ రరమకకకషష గగరర

6767 MLJ2717890
పపరర: వర శసకర రరవప గగరర

6775 AP151000567137
పపరర: తపరమక గలమర
భరస : వరయఖ గలమర
ఇసటట ననస:63-10-1226
వయససస:57
లస: ససస స

95-163/191

6764 SQX1598418
పపరర: సరయ చసదస శకనవరస గసట
తసడడ:డ రరసబబబబ గసట
ఇసటట ననస:63-10-1222
వయససస:26
లస: పప

6772 MLJ2719607
పపరర: భగలకడక గబరకస

95-163/185

తసడడ:డ సససగయఖ పపల
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:47
లస: పప

95-163/194

95-164/142

95-163/195

తసడడ:డ పపదనబబబయ గగరర
ఇసటట ననస:63-10-1223
వయససస:56
లస: పప
95-163/196

6770 SQX0526392
పపరర: సతఖననరరయణ పససలలటట
పససలలటట
తసడడ:డ కకషషమగరరస పససలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1224
వయససస:55
లస: పప

95-163/197

95-163/199

6773 MLJ2717528
పపరర: వఘఘనశశర రరవప లసగరననన

95-163/200

భరస : శవయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:63-10-1225
వయససస:50
లస: ససస స
95-164/144

6755 SQX0394288
పపరర: అసజననదడవ పప గడ దసడ

తసడడ:డ రరమ తరరపతయఖ పనదరపప
ఇసటట ననస:63-10-1220/1
వయససస:44
లస: పప

6769 SQX0520619
పపరర: వజయలకడక పససలలటట

95-163/182

తసడడ:డ పడసరదరరవప పప గడదరరడ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పససలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1224
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వఘఘనశశర రరవప లసగరననన
ఇసటట ననస:63-10-1225
వయససస:42
లస: ససస స
6774 SQX1555178
పపరర: వజయ లకడక కకతనస

6757 SQX0673806
పపరర: శరఖసకలమమర గసగరధర

6752 SQX0348516
పపరర: కకషష తషలసస పప గడదరరడ

భరస : పడసరదరరవప పప గడ దసడ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శసకర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:63-10-1223
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వర శసకర రరవప గగర
ఇసటట ననస:63-10-1223
వయససస:26
లస: ససస స
6771 MLJ2717296
పపరర: పరరశత లసగరననన

95-163/184

తసడడ:డ శసకర రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పప గడదరరడ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:55
లస: పప
6765 MLJ2717882
పపరర: వనసకటలకడక నరసమక గగరర

6754 MLJ2717205
పపరర: కకసడలమక ఘసటబ

95-143/610

భరస : పడసరదరరవప పప గడదరరడ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గసగరధర
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరకవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:39
లస: పప
6762 SQX0355115
పపరర: పడసరదరరవప పప గడదనరరడ

95-163/181

భరస : రరసబబబబ ఘసటబ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:65
లస: ససస స
6759 MLJ2717072
పపరర: శవ వర పడసరద బబబబ ఘసటబ

6751 MLJ2717197
పపరర: హనసమమయమక పపల

6749 SQX1642917
పపరర: కకటటశశరరరవప మబకకకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబకకకర
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ వర వర పడసరద ఘసటబ
ఇసటట ననస:63-10-1220
వయససస:32
లస: ససస స
6756 MLJ2717171
పపరర: శశషరరతనస ఘసటబ

95-143/609

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల వరడ
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:34
లస: పప

భరస : శరఖస కలమమర గసగధర
ఇసటట ననస:63-10-1219
వయససస:23
లస: ససస స
6753 SQX0394155
పపరర: జజఖతరకయ గసట

6748 SQX1642974
పపరర: దసరరర పడసరద వనమబల వరడ

తసడడ:డ శశషయఖ లసగరననన
ఇసటట ననస:63-10-1225
వయససస:62
లస: పప
95-164/145

6776 SQX1585662
పపరర: వజయ సరయ బబ మకననన

95-162/271

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మకననన
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:25
లస: పప
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95-163/201

6778 SQX0460444
పపరర: కగదనరర సతష కగదనరర

భరస : సతష కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:30
లస: పప

95-163/204
6780 SQX0286633
పపరర: ననగవనసకట పడతనప పపరరమమళళర
కరసరరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరసరరపప
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:30
లస: పప

6781 SQX0405597
పపరర: వనసకటటష పరలమమన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరలమమన
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:33
లస: పప

6783 SQX1888486
పపరర: శకనవరస రరవప బబ మకననన

6784 SQX1272780
పపరర: సరసబశవ రరవప కగదనరర

95-163/207

తసడడ:డ ఆసజననయబలల బబ మకననన
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:42
లస: పప
6786 SQX2158822
పపరర: ససమతడ దడవ నమకల

95-164/954

95-164/147

95-163/209

95-163/212

95-163/215

భరస : ధవల షరహహద
ఇసటట ననస:63-10-1234
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప దనవపలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:35
లస: పప
95-163/208

6787 SQX2156784
పపరర: శకనవరస బబ కకకసస

6790 SQX1767987
పపరర: శకనవరస రరవప వరవలర

6793 SQX1860881
పపరర: మహహష కగదనరర

6796 SQX1537218
పపరర: రతస మక కలసదడరర

6799 AP151000567589
పపరర: లకడక కలసదడటట

95-164/151

6802 SQX1870062
పపరర: శరసత కలమమరర చదననస శశటట

95-162/880

6805 SQX2111805
పపరర: గగతమ చడనననమమసపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-10-1234
వయససస:32
లస: ససస స

95-164/146

6788 SQX1839141
పపరర: అనడష బబ కకకసస

95-164/955

భరస : శకనవరస బబ కకకసస
ఇసటట ననస:63-10-1229/2
వయససస:24
లస: ససస స
95-164/148

6791 SQX1320167
పపరర: మమలమఖదథడ కగదనరర

95-162/272

తసడడ:డ లలట పపద మమలమ కకసడయఖ కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1231
వయససస:48
లస: పప
95-163/210

6794 MLJ2719029
పపరర: శకలత చసతల

95-163/211

భరస : శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:63-10-1232
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/213

6797 SQX1491281
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల

95-163/214

తసడడ:డ వనసకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:63-10-1232
వయససస:46
లస: పప
95-164/149

6800 SQX1194067
పపరర: పదక కరననల

95-164/150

భరస : కకటటశశర రరవప కరననల
ఇసటట ననస:63-10-1233
వయససస:48
లస: ససస స
95-178/991

భరస : వనసకటటశశరరరవప చదననస శశటట
ఇసటట ననస:63-10-1234
వయససస:49
లస: ససస స
95-178/1059

6785 MLJ2719011
పపరర: భకకవత కగదనరర
భరస : సరసబశవరరవప కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప కలసడడటట
ఇసటట ననస:63-10-1233
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసడడటట
ఇసటట ననస:63-10-1233
వయససస:51
లస: పప
6804 SQX2113306
పపరర: అసకత తనర షపక

95-163/206

భరస : శకనవరసరరవప కలసదడరర
ఇసటట ననస:63-10-1232
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కలసదడరర
ఇసటట ననస:63-10-1232
వయససస:52
లస: పప
6801 AP151000567596
పపరర: ననగగశశరరరవప కలసదడటట

6782 SQX0396283
పపరర: కరరణనకర దనవపలకరర

తసడడ:డ మలమఖదథడ కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1231
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమలమఖదథడ కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1232
వయససస:44
లస: ససస స
6798 SQX1537226
పపరర: శకనవరసరరవప కలసదడరర

95-163/205

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:63-10-1230
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతష కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1231
వయససస:37
లస: ససస స
6795 SQX1282524
పపరర: రసగమక కగదనరర

95-163/203

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ కకకసస
ఇసటట ననస:63-10-1229/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:63-10-1230
వయససస:37
లస: ససస స
6792 SQX1574756
పపరర: అదథ లకడక కగదనరర

6779 SQX0405548
పపరర: పడవణ కలమమర పలమమన
పలమమన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పలమమన
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కగదనరర
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నమకల
ఇసటట ననస:63-10-1229
వయససస:20
లస: ససస స
6789 SQX1315457
పపరర: పదనకవత వరవలర

95-163/202

6803 SQX1870039
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చదననస శశటట

95-178/992

తసడడ:డ వనసకయఖ చదననస శశటట
ఇసటట ననస:63-10-1234
వయససస:53
లస: పప
95-178/1060

6806 SQX2487098
పపరర: ఆదరర యనమల

95-178/1282

తసడడ:డ వనలసగర రరజ యనమల
ఇసటట ననస:63-10-1234
వయససస:18
లస: పప
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6807 SQX2473692
పపరర: దవపలకరర రమమశ దవపలకరర

95-162/881

Deleted

తసడడ:డ శరసబయఖ ఫరదర
ఇసటట ననస:63-10-1235
వయససస:43
లస: పప
6810 SQX2111821
పపరర: రమమశ దదవలలరర

95-198/1191

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:63-10-1235
వయససస:42
లస: ససస స
6813 SQX1273663
పపరర: బబలససబడమణఖస జకరక

95-163/218

95-174/747

95-178/995

6814 SQX0673566
పపరర: శవ శసకర రరవప జకరక

6817 SQX1930627
పపరర: అనసత లకడక బబ సడనడ

6820 SQX2065902
పపరర: వనసకట రమమష దడవత

95-178/1064

95-166/1229

6823 SQX2525566
పపరర: ననగ వర పడసరద దనసరర

భరస : గరపస కకషష మబదథగగసడ
ఇసటట ననస:63-10-1237/24
వయససస:19
లస: ససస స
6834 SQX2344273
పపరర: సతఖననరరయణ పససపపలలటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1240
వయససస:55
లస: పప

95-164/957

95-164/956

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప పపపపల
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:36
లస: పప
95-178/993

6818 SQX1930601
పపరర: అనల కలమమర బబ సడనడ

95-178/994

తసడడ:డ శసకరరరవప బబ సడనడ
ఇసటట ననస:63-10-1237/2
వయససస:33
లస: పప
95-117/670

6821 SQX2054724
పపరర: వజయ లకడక దడవత

95-178/1063

భరస : వనసకట రమమష
ఇసటట ననస:63-10-1237/5
వయససస:47
లస: ససస స
95-137/785

6824 SQX2362655
పపరర: ఉదయ కలమమర దనసరర

95-165/853

95-166/1228
6827 SQX2365393
పపరర: తరరమల సరయ ఇమమడనబఠరసన

6829 SQX1021179
పపరర: పవన కలమమర మబదథగగసడ

95-162/968

6815 SQX2264877
పపరర: భబనస పడసరద పపపపల

6826 SQX1882828
పపరర: సరమమమ జఖస భమవరపప

6828 MLJ1057389
పపరర: అనడరరధ మబదథగరసడ

6831 SQX2559607
పపరర: శరరష మబదథగగసడ

95-163/219

తలర : భబనసమత దనసరర
ఇసటట ననస:63-10-1237/5 8th LINE
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరఢ కకషష మగరరస భమవరపప
ఇసటట ననస:63-10-1237/11
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:63-10-1237/24
వయససస:47
లస: ససస స

95-163/217

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:63-10-1237/5 8th line
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:63-10-1237/5 8th LINE
వయససస:47
లస: ససస స
95-136/447

6812 SQX0667345
పపరర: జయలకడక జకరక
భరస : శవ శసకర రరవప జకరక
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-10-1237/5
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:63-10-1237/5
వయససస:21
లస: పప
6825 SQX2355808
పపరర: గసగర భవన దనసరర

95-163/216

భరస : అనల కలమమర బబ సడనడ
ఇసటట ననస:63-10-1237/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఠఅరమ సరశమ బబ సదల
ఇసటట ననస:63-10-1237/2
వయససస:58
లస: పప
6822 SQX2054740
పపరర: చసదడ శశఖర దడవత

6811 SQX0667717
పపరర: కళళఖణణ జకరక

95-178/1061

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:63-10-1235
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ భగషయఖ జకరక
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:60
లస: పప

భరస : భబనస పడసరద పపపపల
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:29
లస: ససస స
6819 SQX1930577
పపరర: శసకర రరవప బబ సదల

తసడడ:డ శరసబయఖ ఫరదర
ఇసటట ననస:63-10-1235
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరధనకకషష జకరక
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప జకరక
ఇసటట ననస:63-10-1236
వయససస:33
లస: పప
6816 SQX2197903
పపరర: పడసనన లకడక పపపపల

95-166/1227 6809 SQX2112829
6808 SQX2473429
పపరర: దవపలకరర రమమశ దవపలకరర
పపరర: లలకగశ దవపలకరర

95-178/996

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఇమమడనబఠరసన
ఇసటట ననస:63-10-1237/13
వయససస:19
లస: పప
95-136/448

6830 MLJ1058858
పపరర: వనసకటననరరయమణ మబదథగరసడ

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మబదథగగసడ
ఇసటట ననస:63-10-1237/24
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:63-10-1237/24
వయససస:54
లస: పప

6832 SQX1998384
పపరర: గరపస కకషష మబదథగగసడ

6833 SQX0343285
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

95-178/1062

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మబదథగగసడ
ఇసటట ననస:63-10-1237/24
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1240
వయససస:29
లస: పప

6835 SQX2158590
పపరర: పదనకవత పససపపలలటట

6836 SQX2439560
పపరర: మహలకడక దవపలకరర

భరస : సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:63-10-1240
వయససస:45
లస: ససస స

95-164/958

95-136/449

95-162/787

95-165/854

భరస : కరరణకర దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1240/A
వయససస:24
లస: ససస స
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6837 SQX2436103
పపరర: ఆనసద రరవప దవపలకరర

95-166/1230

తసడడ:డ కకటయఖ దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1240/A
వయససస:56
లస: పప
6840 SQX1800507
పపరర: గరపసననథ తరరమలశశటట

95-166/1231

భరస : ఆనసద రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1240/A
వయససస:51
లస: ససస స
95-162/274

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:25
లస: పప
6843 SQX1860550
పపరర: తరరమలశశటట భబసకర

6838 SQX2445484
పపరర: లకడక కలమమరర దవపలకరర

6841 SQX0126698
పపరర: పదనకవత తరరమల శశటట

తసడడ:డ తరరమలశశటట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:23
లస: పప

6844 SQX1530527
పపరర: దననన రరవప పపదనమలలర

95-162/273

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:23
లస: పప
95-163/220

భరస : ఏడడకకసడలల తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:49
లస: ససస స
95-163/222

6839 SQX1800481
పపరర: భబసకర తరరమలశశటట

6842 SQX1530519
పపరర: ఝమనస లకడక పపదనమలలర
భరస : శసకర రరవప పపదనమలలర
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:55
లస: ససస స

95-163/223

6845 SQX1860527
పపరర: తరరమలశశటట ఏడడకకసడలల

తసడడ:డ శసకర రరవప పపదనమలలర
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలశశటట వరయఖ
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:51
లస: పప
6848 SQX0126912
పపరర: లకడక రరమరరడడ రరమరరడడడ

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర పపదనమలలర
ఇసటట ననస:63-10-1241
వయససస:61
లస: పప

95-162/955
6847 SQX2514479
పపరర: జయ ననగ సరయ లకడక వననననల
రరడడడ పపకగటట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పపకగటట
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:39
లస: ససస స

6849 SQX0947218
పపరర: ససజజత పపకగటట

6850 SQX0126516
పపరర: రరమలకడక రరమరరడడ

6851 SQX0947309
పపరర: శకనవరస రగడడడ పపకగటట

6846 SQX1530501
పపరర: శసకర రరవప పపదనమలలర

95-163/225

95-163/227

భరస : శకనవరస రరడడడ పపకగటట
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:47
లస: ససస స
6852 SQX0526376
పపరర: రరమరరడడడ ఆర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆర
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:48
లస: పప
6855 SQX0235804
పపరర: వనసకటటశశరమక ఆలర స

95-163/233

95-163/236

6856 SQX0578062
పపరర: రతనకలమమరర మరరయమల

6859 SQX0646711
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలర స

95-164/152

6862 SQX1863026
పపరర: ససధనకర బచసచ

95-163/234

6865 SQX2347284
పపరర: అనసరరధ వపససస పల
భరస : చసదడశశఖర రరడడడ వపససస పల
ఇసటట ననస:63-10-1248
వయససస:33
లస: ససస స

95-163/229

6854 SQX1206276
పపరర: రసగ శకనవరస కకసడడటట

95-163/232

6857 SQX0649699
పపరర: రతనకలమమరర ఆలర స

95-163/235

భరస : సరసబశవరరవప ఆలర స
ఇసటట ననస:63-10-1244
వయససస:56
లస: ససస స
95-163/237

6860 NDX2443281
పపరర: మమరర ఎవసజరలన బచసచ

94-164/164

భరస : ససధనకర బచసచ
ఇసటట ననస:63-10-1245
వయససస:42
లస: ససస స
95-164/153

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:63-10-1245
వయససస:47
లస: పప
95-164/959

95-163/226

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకసడడటట
ఇసటట ననస:63-10-1243
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ ఆలర స
ఇసటట ననస:63-10-1244
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:63-10-1245
వయససస:64
లస: ససస స
6864 SQX2377265
పపరర: రరజగసదడ పడసరద రరవప
వనమబలపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబలపలర
ఇసటట ననస:63-10-1247
వయససస:64
లస: పప

95-163/231

భరస : ఏడడకకసడలల మరరయమల
ఇసటట ననస:63-10-1244
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆలర స
ఇసటట ననస:63-10-1244
వయససస:41
లస: పప
6861 SQX1862986
పపరర: సరసబబడజఖస బచసచ

6853 SQX0673681
పపరర: ఏడడకకసడలల మరరయమల

95-163/224

తసడడ:డ వనసకట రగడడడ పపకగటట
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషష ఆలర స
ఇసటట ననస:63-10-1244
వయససస:37
లస: ససస స
6858 SQX0646695
పపరర: శవ రరమ కకషష ఆలర స

95-163/228

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-10-1242
వయససస:72
లస: ససస స
95-163/230

95-163/221

6863 SQX2055689
పపరర: మమరర ఏవసజగలన బచసచ

95-164/836

భరస : ససధకర బచసచ
ఇసటట ననస:63-10-1245
వయససస:41
లస: ససస స
95-165/855

6866 SQX2384766
పపరర: అనసరరధ వపససస పలర

95-166/1232

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-10-1248
వయససస:34
లస: ససస స
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95-143/729

భరస : ఏన జ సరసబ శవరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-10-1249
వయససస:60
లస: ససస స
6870 SQX2088862
పపరర: శక లకడక నరరడర

6868 SQX2085389
పపరర: అసజన దడవ నరరడర

95-144/572

భరస : గగవరధనన గరరర సరసబశవరరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-10-1249
వయససస:59
లస: ససస స

6869 SQX2088730
పపరర: గగవరధనన గరరర సరబససవరరరవ
నరరడర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-10-1249
వయససస:67
లస: పప

95-149/466

95-197/507

భరస : టట వ ఏస ననరరయణ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-10-1249
వయససస:37
లస: ససస స

95-150/587 6872 SQX2090132
6871 SQX2089266
పపరర: టట వ ఏస ననరరయణ రరవప నరరడర
పపరర: గగవరధనన గరరర సరసబశవరరవప
నరరడర
తసడడ:డ ఏన జ సరసబశవరరవప నరరడర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నరరడర
ఇసటట ననస:63-10-1249
ఇసటట ననస:63-10-1249
వయససస:37
లస: పప
వయససస:67
లస: పప

6873 SQX0286625
పపరర: కకశశర కలమమర జసగస

6874 SQX1768019
పపరర: రరణణమక మమకల

95-164/155

95-149/467

95-163/238

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జసగస
ఇసటట ననస:63-10-1259
వయససస:31
లస: పప
6876 SQX0905232
పపరర: ఆషర రరన కకలర పర

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-10-1259
వయససస:37
లస: ససస స
95-164/156

భరస : సపరగష బబబబ కకలర పరర
ఇసటట ననస:63-10-1260
వయససస:35
లస: ససస స
6879 SQX0520668
పపరర: ససతమహలకడక రరమరరడడ

95-163/239

95-164/159

95-163/240

95-163/243

భరస : రరయనన మసదగరరర
ఇసటట ననస:63-10-1270
వయససస:78
లస: ససస స

6883 MLJ2720563
పపరర: సపజదనరరవప వరరనల

6886 SQX0756833
పపరర: శకవరణణ అసపరపపరపప

6889 SQX0667303
పపరర: వనసకరయమక అసపరపపరపప

95-163/246

6892 SQX2158624
పపరర: పవన వనసకటటష గబడడ

95-164/160

6895 SQX1800705
పపరర: మరరలల మసదగరరర
తసడడ:డ రరయనన
ఇసటట ననస:63-10-1270
వయససస:46
లస: పప

6881 SQX2324523
పపరర: గగసప కకసకర

95-166/1234

6884 SQX2329035
పపరర: పదనకవత గగరర

95-165/856

భరస : రరజగసదడపస
డ రద గగరర
ఇసటట ననస:63-10-1265
వయససస:48
లస: ససస స
95-163/241

6887 SQX0750208
పపరర: శకనవరస రరవప అసపరపపరపప

95-163/242

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసపరపపరపప
ఇసటట ననస:63-10-1267
వయససస:44
లస: పప
95-163/244

6890 SQX1114511
పపరర: కకటటశశరమక అసపరపపరపప

95-163/245

భరస : సతఖననరరయణ అసపరపపరపప
ఇసటట ననస:63-10-1268
వయససస:67
లస: ససస స
95-164/960

తసడడ:డ ససబడమణఖస గబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1268
వయససస:36
లస: పప
95-162/275

95-164/158

భరస : కకటటశశర రరవప కకసకర
ఇసటట ననస:63-10-1263
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమష అసపరపపరపప
ఇసటట ననస:63-10-1268
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసపవరపప
ఇసటట ననస:63-10-1268
వయససస:42
లస: పప
6894 SQX1800747
పపరర: ససశలమక మసదగరరర

95-166/1233

భరస : శకనవరస రరవప అసపరపపరపప
ఇసటట ననస:63-10-1267
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1267
వయససస:43
లస: పప
6891 SQX0673897
పపరర: రమమష అసపవరపప

6880 SQX2324655
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసకర

6878 AP151000567162
పపరర: భబసకరమక కరలశశటట
భరస : ధనససజయరరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1261
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వరనల
ఇసటట ననస:63-10-1264
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:63-10-1267
వయససస:35
లస: ససస స
6888 SQX1592527
పపరర: మమధవ రరవప అపసపశశటట

95-164/157

తసడడ:డ పరడనసస కకసకర
ఇసటట ననస:63-10-1263
వయససస:48
లస: పప

భరస : సపజదనరరవప వరణనల
ఇసటట ననస:63-10-1264
వయససస:35
లస: ససస స
6885 SQX1574806
పపరర: గరవరరన అపసపశశటట

6877 SQX0905224
పపరర: ససరగష బబబబ కకలర పర

6875 SQX1767995
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమకల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:63-10-1259
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమబబబగ కకలర పరర
ఇసటట ననస:63-10-1260
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:63-10-1262
వయససస:58
లస: ససస స
6882 MLJ2721025
పపరర: ఉషరరరణణ వరరనల

95-164/154

6893 SQX2158830
పపరర: మధవ గబడడ

95-165/857

భరస : ససబడహకణఖస గబడడ
ఇసటట ననస:63-10-1268
వయససస:35
లస: ససస స
95-162/276

6896 SQX1587908
పపరర: లకడక పరరశత జలకరర

95-165/91

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1270
వయససస:42
లస: ససస స
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95-163/247

తసడడ:డ శవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:63-10-1270/2
వయససస:36
లస: పప
6900 SQX2091650
పపరర: ననగ మలర శశరర మలలసపరటట

95-178/1065

6898 SQX2091577
పపరర: నఖల మలలసపరటట

తసడడ:డ వ ఆర ఏమ శకనవరస మలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-10-1271
వయససస:32
లస: పప

95-163/993
6899 SQX2054716
పపరర: వనసకట రరమ మహన శకనవరస
మలలసపరటట
తసడడ:డ రరమయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-10-1271
వయససస:55
లస: పప

6901 SQX2085587
పపరర: రరజ రరణణ మలలసపరటట

6902 SQX1519232
పపరర: దడవ బతష
స ల

భరస : వనసకట రరమ మహన శకనవరస మలలసపరట
ఇసటట ననస:63-10-1271
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నఖల మలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-10-1271
వయససస:26
లస: ససస స

6903 SQX0396242
పపరర: వనసకట శవ ననగగశశరరరవప
బసబతస న
తసడడ:డ కకషషమగరరస బసబతస న
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:31
లస: పప

95-163/249

6904 SQX0428136
పపరర: ససబబబరరవప కడదస

6906 SQX0756635
పపరర: పరలమ వనసకమక కరడదస

95-164/162

95-165/93

95-163/253

95-164/166

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:41
లస: ససస స

6913 SQX1192533
పపరర: మసరసన శరఖసభవ కడదస

6916 SQX0756981
పపరర: మణణ రరగరత

95-164/169

6919 AP151000567577
పపరర: రరమబ తతరటట

95-163/254

6922 SQX1412212
పపరర: గరయతడ సససకరర

95-166/1235

6908 SQX1396812
పపరర: శవపరరశత కడడయస

95-165/92

6911 AP151000567523
పపరర: మబరస మక కడదస

95-163/251

భరస : చన ససబబయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:48
లస: ససస స
95-164/164

6914 SQX0757062
పపరర: అనసపమ తతరటట

95-164/165

భరస : రరమబ తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/167

6917 SQX0673988
పపరర: శశఖర కడదస

95-164/168

తసడడ:డ చనససబబయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:28
లస: పప
95-164/170

6920 SQX2377216
పపరర: రరజ రరజగశశరర కడదస

95-166/1236

భరస : శకనవరస రరవప కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274, Balaji Nagar - 8th
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/255

భరస : పపదననన సససకరర
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వషష
ష శశటట
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:45
లస: పప

95-164/161

భరస : ససబడహకణఖస కడడయస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అననమక తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:41
లస: పప

95-163/257 6925 SQX0354761
6924 SQX0427989
పపరర: వజయ కలమమర బతష
పపరర: రమమష వషష
స ల బతష
స ల
ష శశటట

తసడడ:డ శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:31
లస: పప

95-164/163

భరస : వనసకటటశశర రరవప రగరటట
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:32
లస: పప
6921 AP151000567524
పపరర: లకడక బతష
స ల

6910 SQX2294114
పపరర: శవ ననగ మహహశ కడదస

6905 SQX0823302
పపరర: భబగఖమక కడదస
భరస : ససబబబ రరవప కగదస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శశఖర కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషష తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:52
లస: ససస స
6918 SQX0103101
పపరర: శకనవరసరరవప కడదస

95-163/250

తసడడ:డ ససబబరరవప కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1274
వయససస:57
లస: పప
6915 AP151000567606
పపరర: అననమక తతరటట

6907 SQX0750778
పపరర: పపదన ససబబయఖ కడదస

95-163/248

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ కగదస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:35
లస: పప
6912 AP151000567712
పపరర: చన ససబబయఖ కడదస

95-178/1066

తసడడ:డ ససబబయఖ కడదస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపద ససబబయఖ కగదస
ఇసటట ననస:63-10-1273
వయససస:48
లస: ససస స
6909 SQX1396838
పపరర: ససబడహకణఖస కడడయస

95-162/788

6923 SQX1324557
పపరర: శక రరమ మగరరస గకసధధ

95-163/256

తసడడ:డ కకషష రరవప గకసథథ
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:29
లస: పప
95-163/258

6926 MLJ2720225
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

95-163/259

తసడడ:డ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:51
లస: పప
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6927 AP151000567465
పపరర: ననరరయణ బతష
స ల

95-163/260

తసడడ:డ భబగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:80
లస: పప
95-164/173

భరస : సరయ రరస మగరరస గకసథథ
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:29
లస: ససస స
6933 SQX0432674
పపరర: రరజగష బతష
స ల

95-164/176

తసడడ:డ శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:30
లస: పప
95-166/1237

95-164/181

95-164/183

తసడడ:డ పపద గరలయఖ జకకల
ఇసటట ననస:63-10-1281
వయససస:53
లస: పప
6948 SQX1396861
పపరర: ససబబబరరవప జకలకల
తసడడ:డ పసచచయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:63-10-1281
వయససస:28
లస: పప
6951 SQX0905240
పపరర: ససబబమమక కలమకసరన
భరస : పసచచయఖ కలమకసరన
ఇసటట ననస:63-10-1282
వయససస:49
లస: ససస స
6954 AP151000567167
పపరర: పపణనఖవత కలసదదటట
భరస : సప మయఖ కలసడడటట
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:52
లస: ససస స

95-164/177

6935 SQX0526418
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరవప
పలర పప తష
తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ పలర పప తత
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:69
లస: పప

95-164/178

95-164/179

6938 SQX0673889
పపరర: వనసకయఖ కలమకసరన

95-164/180

6937 SQX1288795
పపరర: శరరష కలమకసరన

6940 SQX1555061
పపరర: కకషష మగరరస బసర బతష
స న

తసడడ:డ చసబయఖ కలమకసరన
ఇసటట ననస:63-10-1276
వయససస:34
లస: పప
95-165/94

6943 SQX2163970
పపరర: ననగ లకడక కకసడడపరటట

6946 SQX1396903
పపరర: భబగఖ లకడక జకలకల

6949 SQX0750075
పపరర: సపజదనరరవప గడడ స

6952 SQX0905257
పపరర: శకనవరస రరవప కలమకసరన

95-166/1238

6955 SQX0905133
పపరర: గరపసరరజ తతరటట
తసడడ:డ లసగగశశర రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:26
లస: పప

95-164/182

6944 SQX2037349
పపరర: లకడక దదననపపడడ

95-162/789

భరస : శకనవరసరరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:63-10-1278
వయససస:44
లస: ససస స
95-164/184

6947 SQX0756684
పపరర: గరయతడ గడడ స

95-164/185

భరస : సపజదనరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-10-1281
వయససస:32
లస: ససస స
95-164/187

6950 SQX0905265
పపరర: ఓభగలమమక కలమకసరన

95-165/95

భరస : శకనవరస రరవప కలమకసరన
ఇసటట ననస:63-10-1282
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/97

తసడడ:డ పసచచయఖ కలమకసరన
ఇసటట ననస:63-10-1282
వయససస:40
లస: పప
95-164/189

6941 SQX0394122
పపరర: ససతమక కకసడదపరటట
భరస : ననగగశశరరరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-10-1277
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస గడడ స
ఇసటట ననస:63-10-1281
వయససస:38
లస: పప
95-165/96

95-164/175

6934 SQX1194059
పపరర: వనసకట రమణ కకసడదపప

తసడడ:డ రరమయఖ జమననబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1281
వయససస:25
లస: ససస స
95-164/186

6932 SQX1555111
పపరర: సరయ పవన బతష
స ల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజగశ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:63-10-1277
వయససస:32
లస: ససస స
95-163/261

95-164/172

భరస : వనసకట రమణ కకసడదపప కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బసరబతస తన
ఇసటట ననస:63-10-1276
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ కకసడడపటట
ఇసటట ననస:63-10-1277
వయససస:55
లస: పప
6945 SQX0750216
పపరర: పసచచయఖ జకకల

95-164/174

భరస : వనసకయఖ కలమకసరన
ఇసటట ననస:63-10-1276
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కసబసరన
ఇసటట ననస:63-10-1276
వయససస:50
లస: పప
6942 SQX0396317
పపరర: ననగగశశరరరవప కకసడదపరటట

6931 SQX1194091
పపరర: పదనకవత కకసడదపప

6929 SQX0959874
పపరర: అరరణ కలమమరర బతషలల

భరస : వజయ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరలల కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:46
లస: పప
6939 SQX1457481
పపరర: శకనస కసబసరన

95-164/171

భరస : రరజగష బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-1275
వయససస:27
లస: ససస స

6930 SQX2116275
పపరర: తనననశశరర గకసథథ

6936 SQX2141596
పపరర: వనసకట రమణ కకసడదపప

6928 SQX1190131
పపరర: లకడక తడవనణణ బతష
స ల

6953 AP151000567179
పపరర: శవ పరరశత తతరటట

95-164/188

భరస : లసగగశశరరరవప తతరరస
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:47
లస: ససస స
95-164/190

6956 MLJ2717031
పపరర: లసగగశశరరరవప తతరటట

95-164/191

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:48
లస: పప
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95-164/192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరర కలసడడటట
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:70
లస: పప
6960 AP151000567121
పపరర: ననగగశశరరరవప కకపప పలల

6958 SQX1324482
పపరర: పదకజ తతరటట

95-166/664

తసడడ:డ లసగగశశర రరవప తతరటట
ఇసటట ననస:63-10-1284
వయససస:29
లస: ససస స
95-165/99

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపప పలల
ఇసటట ననస:63-10-1285
వయససస:42
లస: పప

6961 SQX1787290
పపరర: సరసబబడజఖస కకలకలకరర

95-164/193

తసడడ:డ వనణబ గగపరల యరకగగరర
ఇసటట ననస:63-10-1286,8TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స
6969 AP151000567195
పపరర: లకడక తషలసస నరరకలలపరటట

95-164/195

95-165/144

95-164/961

Deleted
95-165/108

భరస : అదథ ననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:63-10-1288
వయససస:36
లస: ససస స

6973 SQX1397059
పపరర: వనసకటదసరరర మదనసరన

95-165/104

95-165/106

6968 SQX1920925
పపరర: లకడక పడసనన నరరకలలపరటట

6971 AP151000567015
పపరర: భబరత బసవల

6974 SQX1099176
పపరర: ససతతషస రరప దడవ పగడనల

95-166/1239

తసడడ:డ శకనస అమరరజ
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:20
లస: ససస స
6984 MLJ2720274
పపరర: రరగవమక వరవరర
భరస : సరసబశవరరవప వరవరర
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:61
లస: ససస స

6982 SQX1450626
పపరర: మమనక గగడపప

6985 SQX1841055
పపరర: మలలర శశరర అమరరజ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అమరరజ
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:73
లస: పప

95-163/262

భరస : సతఖనననరరయణ అమరరజ
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:62
లస: ససస స
95-165/110

భరస : శకనవరస గగడపప
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:30
లస: ససస స
95-165/112

95-165/107

భరస : ననరరయణ జమబకనబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1289
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ జమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:63-10-1289
వయససస:20
లస: పప
95-165/109

95-165/105

95-164/196
6977 AP151000567163
పపరర: ననగమలలర శశరర జమబకనబబ యన

95-164/962 6979 SQX2158566
95-164/963 6980 AP151000567013
6978 SQX2158558
పపరర: ససనల కలమమర జమననబబ ఈనన
పపరర: సరయ కలమమర జమననబబ ఈనన
పపరర: మలలర శశరర అమరరజ అమరరజ

6981 SQX1921899
పపరర: ససధఖ రరణణ అమరరజ

95-164/194

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:63-10-1288
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-10-1288
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ జమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:63-10-1289
వయససస:22
లస: పప

95-165/103

భరస : వనసకటటశశరరరవప బసవల
ఇసటట ననస:63-10-1287
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకషష బబబబ మదనసరన
ఇసటట ననస:63-10-1288
వయససస:29
లస: ససస స
6976 SQX2283091
పపరర: శవ రరమ కక్సషష కకట

6965 AP151000567043
పపరర: వనసకయఖ కకలకలకరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:63-10-1287
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బసవల
ఇసటట ననస:63-10-1287
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశ రరవప కకట
ఇసటట ననస:63-10-1288
వయససస:32
లస: పప
6975 SQX1230283
పపరర: రరధ లకడక కకట

6967 SQX1739580
పపరర: వనణబ గగపరల యరకగగరర

6970 AP151000567014
పపరర: ససధనరరణణ బసవల

95-165/100

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1286
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప యరకగగరర
ఇసటట ననస:63-10-1286,8TH LINE
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప ననరరకలలమపటట
ఇసటట ననస:63-10-1287
వయససస:42
లస: ససస స
6972 SQX2341824
పపరర: శవ రరమ కకషష కకట

95-165/102

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1286
వయససస:30
లస: పప
95-165/143

6962 SQX0127282
పపరర: ససతన మహలకడక కకలకలకరర
తసడడ:డ వనసకయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1286
వయససస:34
లస: ససస స

95-165/101 6964 SQX0354910
6963 AP151000567214
పపరర: అలవనలమసగగశశరర కకలకలకరర
పపరర: వనసకట ససధనకర కకలకలకరర

6966 SQX1739655
పపరర: లకడక ససజనఖ యరకగగరర

95-165/98

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-10-1285
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:63-10-1286
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-10-1286
వయససస:46
లస: ససస స

6959 SQX0127043
పపరర: వరరరఘవమక కకపపల

6983 SQX0348458
పపరర: కరవఖ అమరరజ

95-165/111

భరస : శకనస అమరరజ
ఇసటట ననస:63-10-1290
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/113

6986 AP151000567131
పపరర: రమమదడవ మసడల మసడల

95-165/114

భరస : శకహరర మసడల
ఇసటట ననస:63-10-1291
వయససస:48
లస: ససస స
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6987 AP151000567018
పపరర: కనకమక మరరకబబ యన

95-164/197

భరస : నరసససహరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1292
వయససస:54
లస: ససస స
6990 SQX0355040
పపరర: రరజ మరరకబబ యన

95-165/116

95-165/118

95-164/200

95-164/203

95-165/121

95-164/206

95-165/123

తసడడ:డ బకకలల ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1297
వయససస:57
లస: పప

7000 AP151000567714
పపరర: ససతనరరమయఖ ఇకలకరరస

7003 SQX0871962
పపరర: వనసకటరరవప కకటపరటట

7006 SQX1839216
పపరర: తడననథ ఆవపల

7009 SQX1574848
పపరర: పదక ఆవపల

95-165/858

7012 SQX1483346
పపరర: ససత మహలకడక ఆవపల

95-164/204

7015 SQX2322469
పపరర: శకనవరససలల గలర
తసడడ:డ కకటయఖ గలర
ఇసటట ననస:63-10-1297
వయససస:22
లస: పప

6995 SQX0354738
పపరర: రరమదనసస బటటట

95-165/120

6998 SQX1450600
పపరర: రరమ దడవ ఇకలకరరస

95-164/202

7001 SQX2346724
పపరర: అనసష ఇకలకరరస

95-164/964

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:32
లస: ససస స
95-165/122

7004 SQX1920701
పపరర: సతఖవత అవపల

95-164/205

భరస : రరశయఖ అవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:55
లస: ససస స
95-164/207

7007 SQX1839208
పపరర: యబరగసదడ కలమమర ఆవపల

95-164/208

తసడడ:డ రరశయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:34
లస: పప
95-165/124

7010 SQX1841097
పపరర: ఆదథ ననరరయణ ఆవపల

95-165/125

తసడడ:డ బకకలల ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:48
లస: పప
95-165/126

భరస : ససబడహకణఖస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1297
వయససస:52
లస: ససస స
95-165/128

95-165/117

భరస : ససతనరరమయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆదథననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప కటటట పలర
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:27
లస: పప
7014 SQX1483338
పపరర: ససబడహకణఖస ఆవపల

95-164/201

తసడడ:డ అదథ ననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:26
లస: ససస స
7011 SQX2341758
పపరర: హననక కటటట పలర

6997 SQX1138172
పపరర: ననగ మణణ ఏనసగబల

6992 SQX0348664
పపరర: రరమబలమక బటటట

తసడడ:డ నసరయఖ బటటట
ఇసటట ననస:63-10-1293/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:63-10-1295/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరయ బబబబ ననమమల
ఇసటట ననస:63-10-1296
వయససస:71
లస: ససస స
7008 SQX1327072
పపరర: హరరత ఆవపల

95-165/119

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:59
లస: పప

భరస : యలర మసద ఆకలల
ఇసటట ననస:63-10-1295
వయససస:29
లస: ససస స
7005 SQX1862846
పపరర: జయసత ననమమల

6994 SQX0354712
పపరర: పవనననగరరజ బటటట

95-165/115

భరస : రరమదనసస బటటట
ఇసటట ననస:63-10-1293/1
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : తరపతమక ఏనసగబల
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ షపక
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:33
లస: పప
7002 SQX0348391
పపరర: కరవఖ మమధవ ఆకలల

95-164/199

తసడడ:డ రరమదనసస బటటట
ఇసటట ననస:63-10-1293/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : అలమసఫ షపక
ఇసటట ననస:63-10-1294
వయససస:30
లస: ససస స
6999 SQX1493329
పపరర: అలస ఫ షపక

6991 MLJ2721124
పపరర: కరశయఖ జమబకనబబ యన

6989 SQX0348763
పపరర: ససబబబయమక మరరకబబ యన

భరస : రరజ మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1292
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ జమబకనబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1293
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస బటటట
ఇసటట ననస:63-10-1293/1
వయససస:29
లస: పప
6996 SQX1493303
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-164/198

తసడడ:డ లకకయఖ మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1292
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:63-10-1292
వయససస:31
లస: పప
6993 SQX0354696
పపరర: ననగచసదడశశఖర బటటట

6988 AP151000567027
పపరర: నరసససహరరవప మరరకబబ యన

7013 SQX0396333
పపరర: ననగరరజ ఆవపల

95-165/127

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ఆవపల
ఇసటట ననస:63-10-1297
వయససస:33
లస: పప
95-166/1240

7016 SQX1555020
పపరర: పపషపలత చదననస

95-165/129

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:31
లస: ససస స
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95-165/130

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:35
లస: ససస స
95-165/133

తసడడ:డ అనశర అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:36
లస: పప
95-165/136

భరస : శకనవరసరరవప చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1299
వయససస:45
లస: ససస స
95-164/209

భరస : వ యస హహచ పడసరద చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1300
వయససస:22
లస: ససస స
95-165/141

95-164/212

95-163/264

భరస : కకసడలల ఉపపతస ల
ఇసటట ననస:63-10-2747/42
వయససస:41
లస: ససస స

7027 AP151000567234
పపరర: పదనకవత చదననస

7030 SQX0077321
పపరర: దసరర కకరరరమరర

7033 SQX1839125
పపరర: రరమమ రరవప మబపపపరర

95-163/267

95-165/139

7028 SQX0405530
పపరర: వ శవ హరరపస
డ రద చదననస

95-164/210

7031 SQX0460451
పపరర: మహహష కకరరరమరర

95-164/213

7034 SQX1537234
పపరర: వనసకటటసశరరర బతష
స ల

95-163/263

7037 SQX1111244
పపరర: ఆసజననయబలల ఉపపతస ల

తసడడ:డ రరమయఖ కలయపపడడ
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:55
లస: పప

7044 SQX2340933
పపరర: ననగ లకడక కరరక

7045 SQX2136000
పపరర: సతఖ మహన ననలపరటట
తసడడ:డ శరఖస బబబబ ననలపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:26
లస: పప

95-165/140

తసడడ:డ చసకకయఖ కకరరరమరర
ఇసటట ననస:63-10-1804
వయససస:33
లస: పప

7036 SQX1111186
పపరర: కకసడలల ఉపపతస ల

7042 SQX0232439
పపరర: ఆదథననరయణ కలయపపడడ

95-165/138

95-164/211

తసడడ:డ ససజవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:63-10-2745/21
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఆదథననరయణ కలయపపడడ కలయపపడడ
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:50
లస: ససస స
95-166/1244

7025 AP151000567560
పపరర: శకనవరసరరవప చదననస

తసడడ:డ లకకయఖ మబపపపరర
ఇసటట ననస:63-10-2000 8TH LANE
వయససస:39
లస: పప

7039 SQX1111178
పపరర: కకటమక తషరక

95-165/135

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1300
వయససస:31
లస: పప

95-163/265

95-163/266

తసడడ:డ కకసడలల ఉపపతస ల
ఇసటట ననస:63-10-2747/43
వయససస:31
లస: పప
95-163/268

తలర : కకటమక తషరక
ఇసటట ననస:63-10-2747/45
వయససస:53
లస: ససస స
95-165/145

7022 SQX0394494
పపరర: తరరమల కలమమరర తతట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1299
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఉపపతస ల
ఇసటట ననస:63-10-2747/42
వయససస:51
లస: పప

తలర : లకకమక గసజగ
ఇసటట ననస:63-10-2747/45
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనయ కలమమర రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:42
లస: ససస స

95-165/137

భరస : చసకకయఖ కకరరరమరర
ఇసటట ననస:63-10-1804
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరటటట దడదడకలల
ఇసటట ననస:63-10-1804
వయససస:36
లస: పప

7041 SQX0197335
పపరర: రరఘవనశశరర కలయపపడడ

7024 SQX0396325
పపరర: వనసకటపపయఖ తతట

95-165/132

భరస : వనసకటపయఖ తతట
ఇసటట ననస:63-10-1299
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1300
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదననస
ఇసటట ననస:63-10-1300
వయససస:57
లస: పప

7038 SQX1111160
పపరర: లకకమక గసజగ

95-165/134

తసడడ:డ రరమబలల తతట
ఇసటట ననస:63-10-1299
వయససస:33
లస: పప

7026 SQX1768118
పపరర: ససదనమన చదననస

7035 SQX1111228
పపరర: వరమక ఉపపతస ల

7021 SQX1475293
పపరర: అనశర అల సయఖద

7019 SQX1475335
పపరర: ఫసరరజ అల సయఖద

తసడడ:డ అనశర అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మజగమ అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:57
లస: పప

7023 AP151000567233
పపరర: వనసకట రమణ చదననస

7032 SQX0461392
పపరర: దడదడకలల మసరసన

95-165/131

భరస : అనశర అల సయఖద
ఇసటట ననస:63-10-1298
వయససస:50
లస: ససస స

7020 SQX1475327
పపరర: అకబర అల సయఖద

7029 AP151000567140
పపరర: సతఖనననరరయణ చదననస

7018 SQX1475301
పపరర: రహసతషననసర సయఖద

7040 SQX1111210
పపరర: అసజయఖ గబసజగ

95-163/269

తసడడ:డ అసజయఖ గసజగ
ఇసటట ననస:63-10-2747/45
వయససస:51
లస: పప
95-165/146

7043 SQX2327054
పపరర: వనయ కలమమర కరరక

95-166/1243

తసడడ:డ రమ రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:43
లస: పప
95-166/1245

7046 SQX2326882
పపరర: మహ లకడక గరయతడ కరరక

95-166/1246

తసడడ:డ వనయ కలమమర రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:63-11-1301
వయససస:18
లస: ససస స
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7047 SQX1324888
పపరర: పరరర సరరధథ తలగడదడవ

95-164/214

తలర : పడసనన లకడక తలగడదడవ
ఇసటట ననస:63-11-1302
వయససస:25
లస: పప
7050 SQX0243931
పపరర: సరసబబడజఖస తలగడదధవ

95-164/965

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-11-1302
వయససస:22
లస: పప
95-165/148

భరస : ససబబబరరవప తలగడదధవ
ఇసటట ననస:63-11-1302
వయససస:82
లస: ససస స
7053 SQX1768076
పపరర: ననగ లకడక మమలలసపరటట

7048 SQX2300473
పపరర: పడవణ గడడ స

7051 SQX2297448
పపరర: పడవళర క గడడ స

95-165/860

95-164/216

భరస : రరమ మహన రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1303
వయససస:27
లస: ససస స
7056 SQX2490043
పపరర: చసక కకటటశశర రరవప

7057 SQX1875004
పపరర: రరజఖలకడక లకకసశశటట

95-146/739

తసడడ:డ చసక వరయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1303
వయససస:68
లస: పప
7059 SQX1327452
పపరర: శకనవరసరరవప సరదస
తసడడ:డ నరసససహరరవప సరదస
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:51
లస: పప
7062 SQX0673863
పపరర: ననగగష బబబబ తరరమలశశటట

95-166/668

95-163/1369

95-166/671

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమధవ
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:30
లస: పప

95-166/669

7069 SQX0648634
పపరర: వనసకట కకషష కకరణ చదననసశశటట

95-164/217

7072 SQX1585753
పపరర: నళన మమధవ

95-165/150

7075 SQX1585746
పపరర: వనసకటటశశరరర మమధవ
తసడడ:డ అచచయఖ మమధవ
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:64
లస: పప

95-146/740

7061 SQX0667675
పపరర: అనసడరఖ తరరమలశశటట

95-166/667

7064 SQX1882299
పపరర: రగణబక డడ బ కటబట

95-91/619

7067 SQX0649640
పపరర: శకలకడక చదననసశశటట

95-166/670

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:34
లస: ససస స
95-166/672

7070 SQX0646653
పపరర: రరమకకషష చదననసశశటట

95-166/673

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:61
లస: పప
95-165/151

భరస : హరర కకషష మమధవ
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:23
లస: ససస స
95-165/153

7058 SQX1875020
పపరర: రఘబననధ తరరమలశశటట

తసడడ:డ కకషరషరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-11-1305 FLAT NO 401
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమధవ
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:33
లస: పప
7074 SQX1230325
పపరర: రరమమసజననయబలల మమధవ

7066 SQX1370782
పపరర: నరసజన బబబబ పప గబల

95-164/837

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పప గబల
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:52
లస: ససస స
7071 SQX1814045
పపరర: హరర కకషష మమధవ

95-166/666

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:69
లస: పప

భరస : మధస బబబబ బబ యడదదధన
ఇసటట ననస:63-11-1306
వయససస:27
లస: ససస స
7068 SQX0649657
పపరర: రతనకలమమరర చదననసశశటట

7063 SQX0673624
పపరర: రరమమరరవప తరరమలశశటట

7055 SQX2055275
పపరర: సరశత ననననబబ యన

తసడడ:డ రరమమరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగగషరబబబ
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:38
లస: పప
7065 SQX2514693
పపరర: ససజజత బబ యదదడడ

7060 SQX0667493
పపరర: శకలకడక తరరమలశశటట

95-162/883

భరస : కకరణ కలమమర ననననబబ యన
ఇసటట ననస:63-11-1303
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప లకకసశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1305
వయససస:33
లస: ససస స
95-165/149

7052 SQX2146934
పపరర: పసదడళర ళ పపరష చసదడ రరవప
తసడడ:డ పసదడళర ళ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1303
వయససస:58
లస: పప

7054 SQX1768068
పపరర: రరమ మహన రరవప
మమలలసపరటట
తసడడ:డ చనన రతయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1303
వయససస:40
లస: పప

95-164/1093

95-165/147

భరస : వనణబగరపరల తలగడదధవ తలగడదధవ
ఇసటట ననస:63-11-1302
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:63-11-1302
వయససస:24
లస: ససస స
95-164/215

7049 SQX0197368
పపరర: పడసననలకడక తలగడదధవ

7073 SQX1585738
పపరర: ఉషర రరణణ మమధవ

95-165/152

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమధవ
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:54
లస: ససస స
95-165/154

7076 SQX1046748
పపరర: కకషష ఆసజననయబలల మమదవ

95-166/674

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-11-1307
వయససస:28
లస: పప
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95-165/155

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1308
వయససస:24
లస: పప
95-164/218

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరమనశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1310
వయససస:25
లస: ససస స
95-164/221

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరమనశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1310
వయససస:45
లస: పప
7086 SQX1920727
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపల

95-164/224

95-165/861

తసడడ:డ సససదర రరజ మడడగబడర
ఇసటట ననస:63-11-1312
వయససస:71
లస: పప
95-164/227

7087 SQX2299279
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల

7090 AP151000567182
పపరర: రతనస పరలడడగబ

7093 SQX2197549
పపరర: వజయ దసరర పప దథల

95-166/1247

7096 SQX2147536
పపరర: రతనస పరలడడగబ

95-164/966

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:63-11-1314
వయససస:32
లస: ససస స

7099 SQX0649624
పపరర: లకడక రరచకకసడ

95-164/225

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1314
వయససస:41
లస: పప

7102 SQX0648667
పపరర: కకసడయఖ రరచకకసడ

95-164/967

7105 SQX1105700
పపరర: సరయ లల అగరరమశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకల
ఇసటట ననస:63-11-1318
వయససస:29
లస: ససస స

95-164/223

7088 SQX2188910
పపరర: భబనసమత మడడగబడర

95-162/884

7091 SQX0428185
పపరర: పపలమరరరవప పరలడడగబ

95-164/226

7094 SQX0428045
పపరర: కనసకలరరస పపలమర రరవప

95-166/677

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:33
లస: పప
95-166/1248

7097 SQX2147627
పపరర: శవ పడసరద కరనసకలరరస

95-166/1249

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరనసకలరరస
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:37
లస: పప
95-166/679

7100 SQX0648626
పపరర: కకషరష రరచకకసడ

95-166/680

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1314
వయససస:34
లస: పప
95-166/682

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:63-11-1314
వయససస:60
లస: పప
95-165/863

7085 SQX1920875
పపరర: జయలకడక రరవపల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1314
వయససస:55
లస: ససస స
95-166/681

95-164/220

భరస : రరమ మహన రరవప మడడగబడర
ఇసటట ననస:63-11-1312
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-166/678

7082 SQX0905182
పపరర: నవన కలమమర రగమణణ శశటట

భరస : కకటటశశరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:63-11-1311
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పపలర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అననమయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1317
వయససస:43
లస: పప

95-164/222

భరస : ననగగశశరరరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక పరలడడగబ
ఇసటట ననస:63-11-1312/1
వయససస:72
లస: పప

7104 SQX2381903
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసస

7084 SQX1801471
పపరర: కకటటశశరర రరవపల

95-166/676

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రగమనశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1310
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:63-11-1311
వయససస:49
లస: పప

7089 SQX2188993
పపరర: రరమ మహనరరవప మడడగబడర

7101 SQX1192558
పపరర: రవ రరచకకసడ

95-164/219

భరస : శకనవరసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:63-11-1311
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ రరవపల
ఇసటట ననస:63-11-1311
వయససస:78
లస: పప

7098 SQX0823351
పపరర: లకడక శలప రరచకకసడ

7081 SQX0649632
పపరర: లకడక రగమన శశటట

7079 SQX1336453
పపరర: అసజల దథవనశల

భరస : శకనవరస రరవప దథవనశల
ఇసటట ననస:63-11-1309
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప రరమనశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1310
వయససస:40
లస: ససస స

7083 SQX0646703
పపరర: సరసబశవరరవప రగమణణ శశటట

7095 SQX2147577
పపరర: ననగగశశర రరవప పరలడడగబ

95-166/675

తసడడ:డ రరజ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:63-11-1308
వయససస:26
లస: పప

7080 SQX0905190
పపరర: సరయలలమ రగమణణశశటట

7092 AP151000567237
పపరర: ననగగశశరరరవప పరలడడగబ

7078 SQX0959932
పపరర: ససరగసదడ రరడడడ రరమ రరడడ

7103 SQX2385557
పపరర: షణబకఖ రరవప కకసడమగరర

95-165/862

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1317
వయససస:44
లస: పప
95-166/683

7106 SQX0075887
పపరర: శకలకడక పపలపరటట

95-166/684

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:63-11-1318
వయససస:29
లస: ససస స
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7107 SQX0126813
పపరర: కటట వర ననగగసదడస
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95-166/685

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1318
వయససస:38
లస: ససస స
7110 AP151000567622
పపరర: అనమషమక నమకగడడ

95-166/688

95-164/229

95-164/838

95-166/693

95-164/233

95-164/236

95-164/237

తసడడ:డ వరయఖ చదకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1330
వయససస:57
లస: పప

7120 SQX1624791
పపరర: ననగ లకడక గగడవలర

7123 SQX1284322
పపరర: కకటటశశరమక కటబట

7126 SQX2297182
పపరర: శకనవరస రరవప కటట

7129 SQX0750117
పపరర: రరజగష పవన పప తరర సక

95-137/779

7132 SQX1839166
పపరర: రరణణ జరటట బబ యన

95-164/231

7135 SQX1555202
పపరర: శవలల కకటపరటట
భరస : వనసకట రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1331
వయససస:29
లస: ససస స

7115 SQX0428094
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప ఓలలటట

95-166/690

7118 SQX0394320
పపరర: ననరరయణమక సతదస నపలర

95-166/692

7121 SQX1624783
పపరర: కళళఖణ పప తరర సక

95-164/232

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1326
వయససస:33
లస: పప
95-164/234

7124 SQX1801216
పపరర: ననగగశశరమక కటబట

95-164/235

భరస : సరసబశవరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-11-1328
వయససస:68
లస: ససస స
95-164/968

7127 SQX2334134
పపరర: శక తషలశ టటనర అలమ

95-164/969

భరస : బల కకషష టటనర అలమ
ఇసటట ననస:63-11-1328
వయససస:32
లస: ససస స
95-164/238

7130 SQX1787225
పపరర: సరసబశవ రరవప చలకరపరటట

95-164/239

తసడడ:డ పప లయఖ చలకరపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1329
వయససస:66
లస: పప
95-164/240

భరస : కకటయఖ జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:63-11-1330
వయససస:43
లస: ససస స
95-164/242

95-164/228

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1324
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1329
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1330
వయససస:35
లస: పప
7134 SQX1091180
పపరర: రరమదనసస చడకకరర

95-166/691

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటట
ఇసటట ననస:63-11-1328
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చలకరపరటట
ఇసటట ననస:63-11-1329
వయససస:59
లస: ససస స
7131 SQX2518884
పపరర: కలమకసరన రరజ

7117 SQX0394346
పపరర: సపజదమక సతదస నపలర

7112 SQX0272138
పపరర: తరరపతకలమమరర ఓలలటట

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1321
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:63-11-1328
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటట
ఇసటట ననస:63-11-1328
వయససస:21
లస: పప
7128 SQX1787258
పపరర: ససతరరవమక చలకరపరటట

95-164/230

భరస : కళళఖణ గగడవలర
ఇసటట ననస:63-11-1326
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1326
వయససస:65
లస: పప
7125 SQX1921014
పపరర: నవన కలమమర కటట

7114 AP151000567618
పపరర: భబసకరరరవప ఓలలటట

95-166/687

భరస : వనసకటససబబబరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-11-1320
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-11-1324
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1324
వయససస:48
లస: పప
7122 SQX1787175
పపరర: వనసకటటశశరరర పప తరర సక

95-166/689

తసడడ:డ బడహకయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-11-1321
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సతదస నపలర
ఇసటట ననస:63-11-1324
వయససస:22
లస: పప
7119 SQX0646729
పపరర: వనసకటటశశరరర సతదస నపలర

7111 AP151000567574
పపరర: నరసససహరరవప నమకగడడ

7109 SQX0427799
పపరర: సతఖననరరయణ డడ

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:63-11-1318
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:63-11-1319
వయససస:62
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:63-11-1321
వయససస:52
లస: ససస స
7116 SQX2036580
పపరర: హరర గరపరల సతదస నపలర

95-166/686

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ అగరరమశశటట
ఇసటట ననస:63-11-1318
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:63-11-1319
వయససస:57
లస: ససస స
7113 AP151000567623
పపరర: వజయ ఓలలటట

7108 SQX1105726
పపరర: శకనవరసరరవప అగరరమశశటట

7133 SQX1091206
పపరర: కకటటశశరమక చడకకరర

95-164/241

భరస : రరమదనసస చదకలరర
ఇసటట ననస:63-11-1330
వయససస:53
లస: ససస స
95-164/243

7136 SQX1128207
పపరర: శరఖమల కకటపరటట

95-164/244

తసడడ:డ బబలయఖ కకటపత
ఇసటట ననస:63-11-1331
వయససస:36
లస: ససస స
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7137 SQX0126797
పపరర: జజఖత ననసడడపరటట
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95-164/245

భరస : చటటట బబబబ ననసధడపత
ఇసటట ననస:63-11-1331
వయససస:39
లస: ససస స
7140 SQX2404275
పపరర: శరసబయఖ పప తరర సక

95-164/246

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1331
వయససస:43
లస: పప
95-157/1547

తసడడ:డ రరఘవయఖ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1332
వయససస:70
లస: పప
7143 SQX2383776
పపరర: ఇబడహహస షపక

7138 SQX1128199
పపరర: శకనవరస ఆళళళ

7141 SQX1739507
పపరర: శవ ననగ శక పప తరర సక

7144 SQX2374395
పపరర: మలర క బబగబమ షపక

95-164/247

తసడడ:డ గబరవయఖ కకటట పరటట
ఇసటట ననస:63-11-1331
వయససస:52
లస: పప
95-164/248

భరస : పడభబ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1332
వయససస:27
లస: ససస స
95-164/971

7139 AP151000567174
పపరర: బబలయఖ కకటపరటట

7142 SQX2393478
పపరర: పరరశత పప తరర సక

95-164/970

భరస : శరసబయఖ పప తరర సక
ఇసటట ననస:63-11-1332
వయససస:57
లస: ససస స
95-165/864

95-165/865
7145 SQX2372878
పపరర: షపక అబబనల బషసర షపక ఇబడహహస

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:63-11-1332/1, Balaji Nagar 9th
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-11-1332/1, Balaji Nagar 9th
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:63-11-1332/1, Balaji Nagar 9th
వయససస:40
లస: పప

7146 SQX2376275
పపరర: ఆరరఫర ససలస న షపక

7147 SQX0757286
పపరర: ననగదసరర లసగరల

7148 SQX0649582
పపరర: వరకలమమరర లసగరల

95-165/866

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:63-11-1332/1, Balaji Nagar 9th
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:30
లస: ససస స

7149 SQX0649673
పపరర: పరరశత లసగరల

7150 MLJ2721033
పపరర: అజయ కలమమర లసగరల

95-164/251

భరస : భకస లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:23
లస: ససస స
7152 SQX0648659
పపరర: శకనవరసరరవప లసగరల

95-164/254

95-164/256

95-164/259

భరస : ససబబబ రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:63-11-1337
వయససస:50
లస: ససస స

95-164/255

7159 SQX1169227
పపరర: ననగ ససభబషసణణ పరలకకరస ర

95-164/262

7162 SQX1169268
పపరర: ననగగసదడ బబబబ పరలకకరస ర

95-164/257

7165 SQX0813535
పపరర: ససబబబ రరవప కకలమ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలమ
ఇసటట ననస:63-11-1337
వయససస:40
లస: పప

7154 SQX2340099
పపరర: లకడక రరజఖస లసగరల

95-164/972

7157 SQX1512079
పపరర: శక లకడక సకక

95-164/258

భరస : వజయ కలమమర సకక
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:26
లస: ససస స
95-164/260

95-164/261
7160 SQX1814003
పపరర: శక వనసకట సరయ రరస పరలమకకరస ర

తసడడ:డ ననగగసదడబబబబ పరలమకకరస ర
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:22
లస: పప
95-164/263

తసడడ:డ భక మయఖ పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:49
లస: పప
95-162/277

95-164/253

భరస : పసచడచశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ బబబబ పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ సకక
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:34
లస: పప
7164 SQX0822890
పపరర: ఉషరరరణణ కకలమ

7156 SQX0396382
పపరర: శరత చదననస

7151 SQX0646737
పపరర: పసచడచశశర రరవప లసగరల
తసడడ:డ బకస లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకకషష చదననస
ఇసటట ననస:63-11-1335
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమటట టపరల
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:27
లస: ససస స
7161 SQX1512061
పపరర: వజయ కలమమర సకక

95-164/252

తసడడ:డ పసచచయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకకషష చదననస
ఇసటట ననస:63-11-1335
వయససస:33
లస: పప
7158 SQX1625864
పపరర: లకడక శరకవరణణ మమటట టపరల

7153 SQX0646679
పపరర: భకస లసగరల

95-164/250

భరస : శకనవరసరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భకస లసగరల
ఇసటట ననస:63-11-1333
వయససస:41
లస: పప
7155 SQX0396374
పపరర: అనల చదననస

95-164/249

7163 SQX1956341
పపరర: శవ ఫణణ కలమమర పరలకకరస ర

95-166/694

తసడడ:డ ననగగసదడ బబబబ పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:63-11-1336
వయససస:20
లస: పప
95-162/278

7166 SQX1768126
పపరర: పదనకవత అసబటట

95-164/264

భరస : చదసచస పపననయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-11-1338
వయససస:52
లస: ససస స
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7167 SQX0405654
పపరర: అసకమక రరవప అసబటట

95-164/265

తసడడ:డ చదసచసపపననయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:63-11-1338
వయససస:33
లస: పప
7170 SQX1497214
పపరర: గరపస పరశస

95-164/268

95-164/270

95-165/867

95-164/275

95-164/278

95-164/281

95-164/284

భరస : అసజయఖ పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:71
లస: ససస స

7180 SQX1328062
పపరర: శరఖమల నరరడర

7183 SQX1450642
పపరర: రరపపశ గరపస

7186 SQX0520973
పపరర: వనసకట పదనకవత కకసడదపప

7189 SQX2447597
పపరర: ఆసజననయ పసడడ

95-164/287

7192 MLJ2718211
పపరర: శవ కలమమరర పపటబట

95-164/276

7195 MLJ2720266
పపరర: కకషష పపటబట
తసడడ:డ అసజయఖ పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:37
లస: పప

7175 SQX0673541
పపరర: మహహష బబబబ ఇసకలరరస

95-164/272

7178 SQX1153329
పపరర: శకనవరస రరవప లసకపలర

95-164/274

7181 MLJ2719078
పపరర: గసగరభవరన నరరడర

95-164/277

భరస : వనసకటరరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1343
వయససస:65
లస: ససస స
95-164/279

7184 MLJ2718922
పపరర: వనసకటరరవప నరరడర

95-164/280

తసడడ:డ శసకర రరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1343
వయససస:47
లస: పప
95-164/282

95-164/283
7187 SQX0673608
పపరర: సరయ రరమ యమదవ కకసడడపప

తసడడ:డ పప తషరరజ కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-11-1344
వయససస:28
లస: పప
95-166/1250

7190 SQX1839182
పపరర: కకటగరరర గణపత

95-164/286

తసడడ:డ కకటగరరర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:63-11-1346
వయససస:23
లస: పప
95-164/288

భరస : సరసబశవరరవప పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/290

95-164/973

తసడడ:డ గరపరల రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:63-11-1342
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చఆమమమయమ పసడడ
ఇసటట ననస:63-11-1344
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకషష పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:33
లస: ససస స
7194 MLJ2718229
పపరర: అనసడరఖమక పపటబట

95-164/273

భరస : పప తషరరజ కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-11-1344
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకసడదపప
ఇసటట ననస:63-11-1344
వయససస:58
లస: పప
7191 MLJ2718203
పపరర: అసజనన పపటబట

7177 SQX1153337
పపరర: పడభబవత ఆరరమలర

7172 SQX2214799
పపరర: తడవనణణ పరసస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇసకలరరస
ఇసటట ననస:63-11-1341
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద గరపస
ఇసటట ననస:63-11-1343
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపరపరరవప పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1344
వయససస:37
లస: ససస స
7188 SQX0526590
పపరర: పప తషరరజ కకసడదపప

95-164/271

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1343
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:63-11-1343
వయససస:23
లస: పప
7185 SQX0103143
పపరర: లకడక పపటట

7174 SQX0397422
పపరర: రరధనకకకషష గరల

95-164/267

తసడడ:డ యలర యఖ పరసస
ఇసటట ననస:63-11-1340 , 9 LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:63-11-1342
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరల
ఇసటట ననస:63-11-1342
వయససస:58
లస: పప
7182 SQX1801281
పపరర: శక హరర నరరడర

95-164/269

తసడడ:డ రరసబబబబ గరల
ఇసటట ననస:63-11-1341
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బబదథగనచఅలమ
ఇసటట ననస:63-11-1341
వయససస:27
లస: పప
7179 SQX0408104
పపరర: రరసబబబబ గరల

7171 SQX0618579
పపరర: యలర యఖ పరశస

7169 SQX0616060
పపరర: వరణణ పరశస

భరస : యలర యఖ పరశస
ఇసటట ననస:63-11-1340
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పరశస
ఇసటట ననస:63-11-1340
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:63-11-1341
వయససస:28
లస: పప
7176 SQX2294668
పపరర: శకనవరస రరవప బబదథగనచఅలమ

95-164/266

తసడడ:డ పప తషరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:63-11-1338
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ పరశస
ఇసటట ననస:63-11-1340
వయససస:24
లస: పప
7173 SQX0959841
పపరర: శక సరయ ననధ ఇకలకరరస

7168 SQX1768142
పపరర: చదసచస పపననయఖ అసబటట

7193 SQX1839158
పపరర: ననగలకడక కకటగరరర

95-164/289

భరస : వనసకయఖ కకటగరరర
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/291

7196 MLJ2718062
పపరర: సరసబశవరరవప పపటబట

95-164/292

తసడడ:డ అసజయఖ పపటట
ఇసటట ననస:63-11-1348
వయససస:43
లస: పప
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95-164/293

తసడడ:డ నబసదన గరవతతటట
ఇసటట ననస:63-11-1348/1
వయససస:21
లస: ససస స
7200 SQX2077485
పపరర: శరసబయఖ దబబకకటట

95-154/1095

95-117/640

95-157/1553

95-156/782

95-96/963

95-160/479

95-160/482

భరస : కకషటయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1777
వయససస:56
లస: ససస స

7210 SQX1768977
పపరర: కలమమరర పడతపరటట

7213 SQX2053940
పపరర: అసకమక వనలలగబ

7216 SQX0127761
పపరర: రమణ బగదడరర

7219 SQX2342624
పపరర: VENKAYAMMA RAPURI

95-160/483

7222 SQX0128256
పపరర: చదసచయఖ ఆడడపపడడ

95-165/742

7225 SQX0128405
పపరర: బలరరమయఖ మమనకల
తసడడ:డ కకషషయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1777
వయససస:33
లస: పప

7205 SQX0076091
పపరర: పదక గబసటటరర

95-166/985

7208 SQX2092450
పపరర: చసడడ ఒరరస

95-155/749

7211 SQX2289361
పపరర: కవత అసడలకరర

95-179/1060

భరస : శవ కలమమర అసడలకరర
ఇసటట ననస:64-03-1690
వయససస:30
లస: ససస స
95-160/787

7214 SQX2504850
పపరర: హహసపన ఎసససకర

95-160/940

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:64-4-215
వయససస:45
లస: పప
95-160/480

7217 SQX0090761
పపరర: మమరర మమనకల

95-160/481

భరస : మబతనఖలరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1775
వయససస:34
లస: ససస స
95-160/873

7220 AP151000663604
పపరర: వనసకరయమక రరపపరర

95-192/21

భరస : లకకయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1775
వయససస:50
లస: ససస స
95-160/484

తసడడ:డ రమణయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1776
వయససస:39
లస: పప
95-160/486

95-165/967

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:63-2725/76
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ LAKSHMAIAH RAPURI
ఇసటట ననస:64-4-1775
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1776
వయససస:36
లస: ససస స
7224 SQX0128199
పపరర: శశషమక మమనకల

95-165/741

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:64-4-1775
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:64-4-1775
వయససస:41
లస: ససస స
7221 SQX0129114
పపరర: ససజవమక ఆడడపపడడ

7207 SQX1106435
పపరర: రరమబలమక కగతషపలర

7202 SQX2282812
పపరర: గఫర ఖమన పఠరన

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:63-266/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:64-4-194/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పరలడడగబ
ఇసటట ననస:64-4-1309
వయససస:30
లస: ససస స
7218 SQX0090365
పపరర: అసకమక అసతరరజ

95-161/996

భరస : సససగయఖ పడతపత
ఇసటట ననస:63-272727/8
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససలవన్డరర
ఇసటట ననస:64-4-189/1
వయససస:22
లస: ససస స
7215 SQX1800150
పపరర: అనత కలమమరర పరలడడగబ

7204 SQX2395283
పపరర: ననరరయణ మమసదనటట

95-164/295

తసడడ:డ వల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:63-27-27492/2,7th line
వయససస:56
లస: పప

భరస : యయసస రతనస కగతషపలర
ఇసటట ననస:63-2724/12
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చసడడ ఒరరసస
ఇసటట ననస:63-2725/76
వయససస:22
లస: ససస స
7212 SQX2004604
పపరర: పపషప లత ససలవన్డరర

95-154/1092

తసడడ:డ ఆదథయఖ మమసదనటట
ఇసటట ననస:63-168/1A
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససతతష కలమమర
ఇసటట ననస:63-466
వయససస:24
లస: ససస స
7209 SQX2051886
పపరర: రరణణ ఒరరసస

7201 SQX2038784
పపరర: శకనవరస రరవప పపర

7199 SQX0567529
పపరర: మమరర గరవతతటట

భరస : నబసధన గరవతతటట
ఇసటట ననస:63-11-1348/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పపర
ఇసటట ననస:63-14-130
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:63-58-643/11
వయససస:22
లస: పప
7206 SQX2333078
పపరర: సరయ దసరర బబయ లమల

95-164/294

తసడడ:డ నబసదన గరవతతటట
ఇసటట ననస:63-11-1348/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబదథడ దబబకకటట
ఇసటట ననస:63-14-26
వయససస:67
లస: పప
7203 SQX1827450
పపరర: సపజఫపలర షపక

7198 SQX1768167
పపరర: రరతష గరవతతటట

7223 SQX0127571
పపరర: అసకమక మమనకల

95-160/485

భరస : బలరరమయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1777
వయససస:31
లస: ససస స
95-160/487

7226 SQX0128918
పపరర: కకసటయఖ మమనకల

95-160/488

తసడడ:డ పరపయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1777
వయససస:61
లస: పప
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7227 SQX0128223
పపరర: వనసకటమక రరపపరర
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95-160/489

భరస : మమరయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1778
వయససస:31
లస: ససస స
7230 SQX1763655
పపరర: సడరమక రరపపరర

95-160/491

95-192/24

95-160/494

95-160/497

95-160/500

95-160/503

95-160/875

తసడడ:డ పపదన శశఖర పపదన శశఖర
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:34
లస: పప

7240 SQX1941590
పపరర: వనసకటటశశరరర ఈమన

7243 SQX0128462
పపరర: మబతనఖలమక భగపత

7246 SQX0129122
పపరర: వరరకజ భగపత

7249 SQX0959817
పపరర: లకడక భబరర వ అరరర

95-160/507

7252 SQX0127936
పపరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

95-160/498

7255 SQX0128157
పపరర: రరజ పససపపలలటట
తసడడ:డ శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:49
లస: పప

7235 SQX0711317
పపరర: సరశత ఈమన

95-160/493

7238 SQX0129023
పపరర: అసకమకరరవప ఈమన

95-160/496

7241 SQX1177147
పపరర: లకడక భగపత

95-160/499

భరస : వనసకట శవ భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:29
లస: ససస స
95-160/501

7244 SQX1833995
పపరర: సరయ పడసరద భగపత

95-160/502

తసడడ:డ శసకర రరవప భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:25
లస: పప
95-160/504

7247 SQX1842350
పపరర: అరరర రరజ

95-160/505

తసడడ:డ అరరర లకకయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:39
లస: పప
95-164/757

7250 SQX0127720
పపరర: ననగలకడక పససపపలలటట

95-160/506

తసడడ:డ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:30
లస: ససస స
95-160/508

భరస : రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:39
లస: ససస స
95-160/510

95-192/23

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శశఖర భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:32
లస: ససస స
7254 SQX0128827
పపరర: శశఖర పససపపలలటట

95-160/495

తసడడ:డ శసకర రరవప భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:25
లస: ససస స
7251 SQX0128553
పపరర: ససధఖ భగపత

7237 SQX0711341
పపరర: శవననగగసదడస ఈమన

7232 AP151000663278
పపరర: రమణమక ఆడడపపడడ

భరస : అసకమరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:27
లస: పప
7248 SQX2274868
పపరర: ననగ మణణ భగపత

95-160/874

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరరకజ భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1783
వయససస:33
లస: ససస స
7245 SQX0129148
పపరర: వనసకట శవ భగపత

7234 SQX2276855
పపరర: సశపన మనసపత

95-160/490

భరస : రరఘవపలల ఆదథపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1780
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:40
లస: పప
7242 SQX0128132
పపరర: దసరర భగపత

95-160/492

భరస : మశశ మనసపత
ఇసటట ననస:64-4-1780/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:64-4-1782
వయససస:36
లస: ససస స
7239 SQX1941673
పపరర: నరసససహరరవప ఈమన

7231 SQX0128645
పపరర: రమణ ఆడడపపడడ

7229 SQX1941616
పపరర: మహ లకడక అడడపపడడ

భరస : బబబబ అడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1780
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1780
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఆదథపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1780
వయససస:50
లస: పప
7236 SQX0129098
పపరర: రరధథక ఈమన

95-192/22

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఏటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1779
వయససస:37
లస: పప

భరస : చన పపరయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1780
వయససస:46
లస: ససస స
7233 AP151000663566
పపరర: రరఘవపలల ఆడడపపడడ

7228 MLJ3145943
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఎటగరరర

7253 SQX1941707
పపరర: సరయ పససపపలలటట

95-160/509

తసడడ:డ శశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:25
లస: పప
95-160/511

95-190/1097
7256 SQX2232718
పపరర: రమమసజననయబలల వనసకకసడ

తసడడ:డ మసరసన వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:34
లస: పప
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7257 SQX2288900
పపరర: ఈశశరమక వనసకకసడ
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95-192/1037

తసడడ:డ గబరవయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1784/2
వయససస:61
లస: పప
95-160/513

భరస : రరమబ భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:44
లస: ససస స
7263 SQX1984376
పపరర: ననగ దసరరర భవరన శరసశశటట

95-160/516

95-160/879

95-192/1039

95-192/1041

95-194/789

తసడడ:డ రసగరరర పపదన మబతనఖలల
ఇసటట ననస:64-4-1788
వయససస:34
లస: పప

7270 SQX2031490
పపరర: చదననకగశవపలల వనసకకసడ

95-195/1241

7273 SQX2309789
పపరర: జవద జమర షపక

7276 SQX1763580
పపరర: శవ పడసరద భగపత

95-160/518

7279 SQX1886803
పపరర: మమనకల ఆదథలకడక

95-192/1042

7282 SQX2343150
పపరర: ధననల రమణ

95-160/517

7285 SQX1418376
పపరర: లకడక పరరశత బబసరబతస న
భరస : ససబడహకణఖస బబసరబతస న
ఇసటట ననస:64-4-1788
వయససస:34
లస: ససస స

95-160/515

7265 SQX2298453
పపరర: ననగరరరరన బసగరరర

95-160/878

7268 SQX2226538
పపరర: మసరసన వనసకకసడ

95-192/1038

తసడడ:డ గబరవయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:61
లస: పప
7271 SQX2381648
పపరర: బబజ షపక

95-192/1040

7274 SQX2309839
పపరర: జజఫసడన షపక

95-195/1384

7277 SQX2134740
పపరర: గగతమ భగపత

95-160/880

భరస : శవ పడసరద భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1786/2
వయససస:23
లస: ససస స
95-160/519

7280 SQX0127613
పపరర: అసకమక మమనకల

95-160/520

భరస : బసగరరమక మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1787
వయససస:71
లస: ససస స
95-196/803

భరస : ధననల రసబబబబ
ఇసటట ననస:64-4-1787
వయససస:45
లస: ససస స
95-160/523

7262 SQX0127811
పపరర: ననగగశశరరరవప రరవపలపపడడ

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1785/3
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమనకల లకకయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1787
వయససస:43
లస: ససస స
95-160/521

భరస : కకషష వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహహనసహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1785/3
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1786/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమనకల బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1787
వయససస:48
లస: పప
7284 SQX1886787
పపరర: రసగరరర చనన మబతనఖలల

95-163/1349

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1785/3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమనకల లకకయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1787
వయససస:21
లస: ససస స
7281 SQX1886779
పపరర: మమనకల లకకయఖ

7267 SQX2143170
పపరర: ఈశశరమక వనసకకసడ

95-160/512

తసడడ:డ జననరరరరరరవ బసగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసససగ కరశయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1785/4
వయససస:18
లస: పప
7278 SQX1886811
పపరర: మమనకల ననగమణణ

95-160/877

Deleted

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1785/3
వయససస:36
లస: ససస స
7275 SQX2239242
పపరర: నరసససగ చసదడ శశఖర

7264 SQX2298545
పపరర: కలమమరర బసగరరర

7259 SQX1919232
పపరర: మసగమక వనసకకసడ

తసడడ:డ బబబబరరవప రరవపలపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : మసరసన వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రమమసజననయబలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:26
లస: ససస స
7272 SQX2381309
పపరర: రరశనన షపక

95-160/514

భరస : జననరన నరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరననరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:24
లస: పప
7269 SQX2226546
పపరర: అనసష వనసకకసడ

7261 SQX0127928
పపరర: జలమక భగపత
భరస : కననయఖ భగపత
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వరసస శరసశశటట
ఇసటట ననస:64-4-1785/2
వయససస:31
లస: ససస స
7266 SQX2298537
పపరర: రవ కలమమర బసగరరర

95-160/876

Deleted

భరస : మసరసన వనసకకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1784
వయససస:55
లస: ససస స
7260 SQX0128116
పపరర: వనసకటలకడక భగపత

7258 SQX2282929
పపరర: మసరసన వనసకకసడ

7283 SQX1886795
పపరర: రరసగరరర వరదమక

95-160/522

భరస : రరసగరరర చనన మబతనఖలల
ఇసటట ననస:64-4-1788
వయససస:31
లస: ససస స
95-192/25

7286 SQX1418392
పపరర: బసబతస న ససబడహకణఖస

95-192/26

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బసబతస న
ఇసటట ననస:64-4-1788
వయససస:43
లస: పప
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7287 SQX0127944
పపరర: కకకషషవనణణ ఆడడపపడడ
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95-160/524

భరస : శశషయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1792
వయససస:36
లస: ససస స
7290 SQX2246247
పపరర: శకలకడక బసడడ

95-160/882

95-160/528

95-160/531

95-160/534

95-160/536

95-160/539

95-160/540

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:19
లస: పప

7300 SQX0127415
పపరర: రమణయఖ ఆడడపపడడ

7303 SQX0097386
పపరర: లకకమక ఆడడపపడడ

7306 SQX1774744
పపరర: మబనన షపక

7309 SQX1763358
పపరర: రరమబ ససరసశశటట

95-160/782

7312 SQX2471787
పపరర: సలమస షపక

95-160/535

7315 SQX0711259
పపరర: వరమక రగతష
తసడడ:డ సరసబశవరరవప రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1805
వయససస:28
లస: ససస స

7295 SQX0127779
పపరర: పప లమక ఆడడపపడడ

95-160/530

7298 SQX0128033
పపరర: శకరరమబలల ఆడడపపడడ

95-160/533

7301 SQX2047710
పపరర: అసజల మసడత

95-150/589

తసడడ:డ ననరరయణ మసడత
ఇసటట ననస:64-4-1798/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-160/537

7304 SQX0098095
పపరర: మసరసన కటటట పలర

95-160/538

తసడడ:డ చదసచయఖ కటటట పలర
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:39
లస: పప
95-192/27

7307 AP151000663138
పపరర: లకకమక ఆడడపపడడ

95-192/28

భరస : పడసరదస ఆదథపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:65
లస: ససస స
95-160/541

7310 SQX2111813
పపరర: నడర షపక

95-160/781

భరస : బబష
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:43
లస: ససస స
95-160/883

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:19
లస: పప
95-198/1350

95-160/527

తసడడ:డ రరమయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:23
లస: ససస స
7314 SQX2472082
పపరర: సలమస షపక

95-160/532

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమబ శరసశశటట
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:39
లస: ససస స
7311 SQX2115319
పపరర: షకకల షపక

7297 SQX1628199
పపరర: పరమబల దసరర రరవప

7292 SQX1628173
పపరర: ఆడడఫపడడ దసరర భవరన

భరస : శకరరమబలల ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరద ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసచలయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:73
లస: పప
7308 SQX1763366
పపరర: మలలర శశరర బబ బబల

95-160/529

తసడడ:డ బసగరరయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1795
వయససస:61
లస: పప

భరస : మసరసన కటటట పలర
ఇసటట ననస:64-4-1800
వయససస:34
లస: ససస స
7305 SQX0097568
పపరర: పడసరద ఆడడపపడడ

7294 SQX0127621
పపరర: ఆదథలకడక యటట గరరర

95-160/881

తసడడ:డ ఆడడఫపడడ శక రరమబలల
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమణయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1795
వయససస:41
లస: ససస స
7302 SQX0098012
పపరర: గసగరభవరన కటటట పలర

95-160/526

భరస : ఏడడకకసడలల యటట గరరర
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ కగరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:49
లస: ససస స
7299 SQX0128538
పపరర: సప మమక ఆడడపపడడ

7291 SQX1763564
పపరర: రరమ దడవ అదథపపడడ

7289 SQX2246163
పపరర: చదసచయఖ బసడడ

తసడడ:డ పపదన చదసచయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1792
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల అదథపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడడఫపడడ శక రరమబలల
ఇసటట ననస:64-4-1793
వయససస:27
లస: ససస స
7296 SQX1763598
పపరర: ససబబమక అదథపపడడ

95-160/525

తసడడ:డ ఆడడఫపడడ శశషయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1792
వయససస:26
లస: పప

భరస : చదసచయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1792
వయససస:26
లస: ససస స
7293 SQX1628165
పపరర: ఆడడఫపడడ రరజజ

7288 SQX1628215
పపరర: ఆడడఫపడడ హనసమసత రరవప

7313 SQX2457943
పపరర: SALAM షపక

95-160/884

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:64-4-1804
వయససస:19
లస: పప
95-160/542

7316 SQX1555160
పపరర: పదనకవత రగతష

95-164/758

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1805
వయససస:23
లస: ససస స
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7317 SQX2114114
పపరర: శకనస పప ఠనరర
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95-178/1096

తసడడ:డ ననరరణయ
ఇసటట ననస:64-4-1808
వయససస:38
లస: పప
7320 SQX2114833
పపరర: వనసకటటశశరరర పప ఠనరర

95-178/1099

95-171/749

95-160/547

95-160/550

95-192/29

95-165/744

95-192/1247

భరస : లకకయఖ మలర రపప
ఇసటట ననస:64-4-1823
వయససస:30
లస: ససస స

7330 SQX2282705
పపరర: బబబబ మణణకల

7333 SQX0097345
పపరర: ననరరయణ బగదడరర

7336 SQX1389114
పపరర: కకటటశశరమక కతస

7339 SQX0090324
పపరర: నరసమక ససరరపపరపప

95-192/30

7342 SQX1356030
పపరర: భబగఖలకడక యలమరవపల

95-160/885

7345 SQX0095653
పపరర: ససజవమక ఇళళ
భరస : ససబబబరరవప ఇళళ
ఇసటట ననస:64-4-1823
వయససస:46
లస: ససస స

7325 SQX0097535
పపరర: లకకమక మమనకల

95-160/546

7328 SQX1937770
పపరర: శకనవరససలల మనకలమ

95-160/549

7331 SQX2282713
పపరర: అసకమక మణణకల

95-160/886

భరస : బబబబ మణణకల
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:24
లస: ససస స
95-160/551

7334 SQX1389171
పపరర: ఈశశరమక కతస

95-165/743

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కతస
ఇసటట ననస:64-4-1819
వయససస:24
లస: ససస స
95-165/745

7337 SQX2519445
పపరర: బబడద షపక

95-155/1063

తసడడ:డ అశశశ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1819/40
వయససస:43
లస: పప
95-160/552

7340 SQX0098376
పపరర: దసరరరరరవప మమనకల

95-160/553

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1820
వయససస:35
లస: పప
95-192/31

భరస : ససతన రరమయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1822
వయససస:42
లస: ససస స
95-160/554

95-160/544

తసడడ:డ ససబబబరరవప మనకలమ
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:64-4-1820
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1822
వయససస:25
లస: ససస స
7344 SQX0096073
పపరర: అసకమక మలర రపప

95-160/548

భరస : ననగగశశర రరవప కతస
ఇసటట ననస:64-4-1819
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడద షపక
ఇసటట ననస:64-4-1819/40
వయససస:18
లస: పప
7341 SQX1354851
పపరర: దసరరర దడవ యలమరవపల

7327 SQX0098038
పపరర: జజజ ణమక మమనకల

7322 SQX0097980
పపరర: సడరమక బగదడరర

భరస : లలట చసదడయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1814
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ బగదడరర
ఇసటట ననస:64-4-1816
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల పప నడనరర
ఇసటట ననస:64-4-1819
వయససస:26
లస: ససస స
7338 SQX2524692
పపరర: ఖజ వల షపక

95-160/545

తసడడ:డ ససబబరరవప మణణకల
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:25
లస: ససస స
7335 SQX1389643
పపరర: కలమమరర పప నడనరర

7324 SQX0097048
పపరర: రమణమక మమనకల

95-178/1098

భరస : ననరరయణ బగదడరర
ఇసటట ననస:64-4-1810
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖలల మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1815
వయససస:51
లస: పప
7332 SQX1367946
పపరర: శకలకడక మమణణకరఖల

95-160/543

భరస : చసదడశశఖర మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1814
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1814
వయససస:37
లస: పప
7329 SQX0097907
పపరర: ససబబబరరవప మమనకల

7321 SQX1800176
పపరర: రవ కలమమర పరలడడగబ

7319 SQX2113090
పపరర: బడహకస పప ఠనరర

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:64-4-1808
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:64-4-1809
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లసగరలల కతస
ఇసటట ననస:64-4-1813/1
వయససస:26
లస: పప
7326 SQX0098327
పపరర: చసదడశశఖర మమనకల

95-178/1097

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:64-4-1808
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:64-4-1808
వయససస:18
లస: పప
7323 SQX2001683
పపరర: రసగరరరవప కతస

7318 SQX2114445
పపరర: నరసమక పప ఠనరర

7343 SQX1355891
పపరర: ససతన రరమయఖ యలమరవపల

95-192/32

తసడడ:డ కకటయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1822
వయససస:49
లస: పప
95-160/555

7346 SQX0096214
పపరర: లకకయఖ మలర రపప

95-160/556

తసడడ:డ రవణయఖ మలర రపప
ఇసటట ననస:64-4-1823
వయససస:31
లస: పప
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7347 SQX0096156
పపరర: చదసచమక తషపరకలల
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95-160/557

భరస : చదసచయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:64-4-1824
వయససస:34
లస: ససస స
7350 SQX1354919
పపరర: దసరర ససరరపపరపప

95-192/33

95-164/759

95-160/562

95-160/565

95-197/590

95-160/570

95-192/1045

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:64-4-1835/1
వయససస:48
లస: ససస స

7360 SQX0095596
పపరర: చదసచయఖ కతస

7363 SQX0098350
పపరర: రమణమక కతస

7366 SQX1275545
పపరర: వనసకటటశశరరర యయటగరరర

95-160/889

95-160/566

7355 SQX1763614
పపరర: రవ కలమమర బసగరరర

95-160/561

7358 SQX0095992
పపరర: బబజరమక కతస

95-160/564

7361 SQX0095786
పపరర: మసరసన రరవప కతస

95-160/567

తసడడ:డ పరపయఖ కతస
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:51
లస: పప
95-160/568

7364 SQX0096297
పపరర: లకడక కతస

95-160/569

భరస : చదసచయఖ కతస
ఇసటట ననస:64-4-1829
వయససస:54
లస: ససస స
95-196/27

7367 SQX2262483
పపరర: శశశలజ కకట

95-160/888

భరస : రవ తడజ కకట
ఇసటట ననస:64-4-1830
వయససస:22
లస: ససస స

95-195/1565 7370 SQX2499903
7369 SQX2499895
పపరర: వనసకట సరయ దసరర దడలపపడడ
పపరర: వనసకట రరవప దడలపపడడ

7372 SQX2217479
పపరర: దసరర పడసనన పసననక

7375 SQX2268365
పపరర: రరసబబబబ కరరపరపప
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:64-4-1835/6
వయససస:38
లస: పప

95-195/1566

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప దడలపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1834
వయససస:36
లస: పప
95-192/1046

భరస : పపదన ఆసజననయబలల పసననక
ఇసటట ననస:64-4-1835
వయససస:94
లస: ససస స
95-198/1351

95-160/887

భరస : మసరసన రరవప కతస
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప దడలపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1834
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ పసననక
ఇసటట ననస:64-4-1835
వయససస:91
లస: పప
7374 SQX2249464
పపరర: గగససయ షపక

95-160/563

తసడడ:డ భబసకర రరవప యయటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1829
వయససస:28
లస: పప

భరస : హరర బబబబ కకట
ఇసటట ననస:64-4-1830
వయససస:40
లస: ససస స
7371 SQX2159408
పపరర: పపదన ఆసజననయబలల పసననక

7357 SQX1919208
పపరర: వనసకట లకడక చడసబబటట

7352 SQX2268803
పపరర: షపక మబనన

తసడడ:డ జననరరనరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1827
వయససస:25
లస: పప

భరస : చసటట కతస
ఇసటట ననస:64-4-1829
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ కతస
ఇసటట ననస:64-4-1829
వయససస:33
లస: పప
7368 SQX2260032
పపరర: లకడక కకట

95-164/760

తసడడ:డ మసరసన రరవప కతస
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:32
లస: పప
7365 SQX0098186
పపరర: చసటట కతస

7354 SQX1326744
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద భజసతడ

95-160/559

భరస : షపక జజకకర
ఇసటట ననస:64-4-1826
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ చడసబబటట
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప కతస
ఇసటట ననస:64-4-1828
వయససస:24
లస: పప
7362 SQX2249373
పపరర: శకనస ఇసడర

95-160/560

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:64-4-1826
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1827
వయససస:30
లస: పప
7359 SQX1888221
పపరర: దసరర పడసరద కతస

7351 SQX0097576
పపరర: మరరబ ససరరపపరపప

7349 SQX0096164
పపరర: చదసచయఖ మమనకల

తసడడ:డ తషలసయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1824
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:64-4-1825
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరర పడసరద భజసతడ
ఇసటట ననస:64-4-1826
వయససస:39
లస: ససస స
7356 SQX0096230
పపరర: అకలకలయఖ ఆడడపపడడ

95-160/558

తసడడ:డ ఆసజననయబలల శరరపపరపప
ఇసటట ననస:64-4-1824
వయససస:20
లస: పప

తలర : మరర బ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:64-4-1824
వయససస:25
లస: ససస స
7353 SQX1326793
పపరర: ఏలర మక భజసతడ

7348 SQX1918796
పపరర: వనసకటటష శరరపపరపప

7373 SQX2342913
పపరర: శవ పరరశత కకటపరటట

95-192/1047

భరస : శవ కకటపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1835
వయససస:41
లస: ససస స
95-160/890

7376 SQX2445930
పపరర: వనసకట వరసవ ఆరరగరల

95-192/1048

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆరరగరల
ఇసటట ననస:64-4-1836
వయససస:18
లస: ససస స
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7377 SQX1219386
పపరర: రగషక షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-160/571

తసడడ:డ కకబడయమ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1837
వయససస:25
లస: ససస స
95-160/575

తసడడ:డ నరసససహయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1839
వయససస:34
లస: పప
7383 SQX1825223
పపరర: రమణమక మమణణకరల

95-160/578

95-160/576

7384 SQX2484145
పపరర: ననగ మణణ గరరర పరటట

95-160/579

భరస : మణణ చదసబబటట
ఇసటట ననస:64-4-1847
వయససస:42
లస: ససస స

7387 SQX0097519
పపరర: సరసబబడజఖస ఆదడరర

95-160/891

95-160/582

భరస : కకటయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1848
వయససస:56
లస: ససస స

7390 SQX2257095
పపరర: వనసకట సతఖ లకడక శకనవరస
పడడచడరర
తసడడ:డ వనసకట రతనస పడడచడరర
ఇసటట ననస:64-4-1848/3
వయససస:44
లస: పప

7382 SQX0096065
పపరర: లసగమక గగడడరర

95-160/577

7385 SQX2420586
పపరర: ససరగశ బబబబ గరరర పరటట

95-198/1352

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:64-4-1846/1
వయససస:33
లస: పప
95-160/580

భరస : శవయఖ ఆదడరర
ఇసటట ననస:64-4-1847
వయససస:56
లస: ససస స

7389 SQX0096289
పపరర: చదసచమక ఆడడపపడడ

95-160/574

భరస : ససజవపలల గగడడరర
ఇసటట ననస:64-4-1844
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:64-4-1846/1
వయససస:29
లస: ససస స

7386 SQX0484477
పపరర: ససతమక చదసబబటట

7388 SQX0483834
పపరర: మణణ చదసబబటట

95-160/581

తసడడ:డ ససబడహకణఖస చదసబబటట
ఇసటట ననస:64-4-1847
వయససస:45
లస: పప
95-198/1353
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95-160/892

7394 AP151000663611
పపరర: కకటయఖ మమనకల

95-192/35

7395 SQX1858109
పపరర: మమఘమమల భజసతడ

95-160/583

తసడడ:డ దసరర పడసరద భజసతడ
ఇసటట ననస:64-4-1853
వయససస:25
లస: ససస స
95-23/632

తసడడ:డ సరసబయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1854
వయససస:39
లస: పప
7400 SQX2423465
పపరర: వనసకటటశశరరర ససమకకరర

95-164/1066

భరస : కకటయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1852
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ కకటయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1852
వయససస:50
లస: పప
7397 SQX2000941
పపరర: ససబడహకణఖస రరపపరర

7392 SQX2312254
పపరర: వజయ లకడక రరపపరర

Deleted

భరస : కకటయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1852
వయససస:41
లస: ససస స

7398 SQX1998814
పపరర: అరరణ రరపపరర

95-192/1049

7401 SQX0090738
పపరర: వనసకటటశశరమక చడవపరర

95-160/783

7404 SQX1825207
పపరర: శకనస చడపపరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప చడపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1856
వయససస:33
లస: పప

95-192/34

భరస : కకటయఖ మమణణకరఖల
ఇసటట ననస:64-4-1852
వయససస:44
లస: ససస స
7396 SQX2533008
పపరర: గణణశ భజసనస స

95-160/949

7399 SQX2167773
పపరర: శకనవరస ససమకకరర

95-160/893

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససమకకరర
ఇసటట ననస:64-4-1854
వయససస:18
లస: పప
95-160/584

భరస : శకనస చడవపరర
ఇసటట ననస:64-4-1856
వయససస:31
లస: ససస స
95-160/586

7393 AP151000663605
పపరర: వజయలకడక మమనకల

తసడడ:డ వనసకట దసరర పడసరద భజసనస స
ఇసటట ననస:64-4-1853
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబడహకణఖస రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1854
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల ససమకకరర
ఇసటట ననస:64-4-1854
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప చడవపరర
ఇసటట ననస:64-4-1856
వయససస:51
లస: ససస స

7381 SQX0096081
పపరర: నరసయఖ ఆడడపపడడ

7379 SQX0095968
పపరర: అసకమక ఆడడపపడడ

భరస : నరసయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1839
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1839
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగయఖ మమణణకరల
ఇసటట ననస:64-4-1844
వయససస:63
లస: ససస స

7403 SQX0090605
పపరర: గబసడమక చడవపరర

95-160/573

భరస : నరసససహస ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1839
వయససస:31
లస: ససస స

7380 SQX0095810
పపరర: నరసససహ ఆడడపపడడ

7391 SQX2483410
పపరర: వజయ లకడక రరపపరర

7378 SQX0096206
పపరర: తరరపతమక ఆడడపపడడ

7402 SQX0090464
పపరర: రమణమక ఆడడపపడడ

95-160/585

భరస : శకనస ఆడడపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1856
వయససస:39
లస: ససస స
95-160/587

7405 SQX1999317
పపరర: ససభబషసణణ కకలర పర

95-160/784

భరస : మబరళ కకలర పర
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:23
లస: ససస స
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7406 SQX2374718
పపరర: దసరర పడసరద కకన
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95-160/894

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకన
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:34
లస: పప
7409 SQX2285310
పపరర: లలత మమనకల

95-164/1067

95-160/896

95-160/590

95-195/1567

95-190/1098

95-160/593

95-160/596

భరస : నడరరదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:32
లస: ససస స

7419 SQX1858554
పపరర: తరరపతమక కకసడరర

7422 SQX2219335
పపరర: శరసత కలమమరర కకసడ

7425 SQX1858273
పపరర: రమణ కలమమరర బతష
స ల

7428 SQX1918598
పపరర: అశరక ఫపననసర షపక

95-160/599

7431 SQX1918564
పపరర: జలమలలదధనన షపక

95-160/591

7434 SQX2340149
పపరర: పసడయసకర బడడటట
తసడడ:డ కనకరరరవప బడడటట
ఇసటట ననస:64-4-1866/1
వయససస:19
లస: ససస స

7414 SQX0090522
పపరర: పప లమక గసదనల

95-160/589

7417 SQX2260453
పపరర: సతఖననరరయణ బననగన

95-198/1354

7420 SQX1858497
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకసడరర

95-160/592

తసడడ:డ పరనకరలల కకసడరర
ఇసటట ననస:64-4-1864/1
వయససస:40
లస: పప
95-160/898

7423 SQX2233187
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడ

95-196/805

తసడడ:డ ననగగశశ రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1864/2
వయససస:36
లస: పప
95-160/594

7426 SQX1858422
పపరర: ససరగష బతష
స ల

95-160/595

తసడడ:డ మబతనఖల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-04-1864/3
వయససస:33
లస: పప
95-160/597

7429 SQX1918622
పపరర: బలమలలదధనన షపక

95-160/598

తసడడ:డ జలమలలదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:31
లస: పప
95-160/600

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:77
లస: పప
95-160/900

95-160/588

తసడడ:డ అసజయఖ బననగన
ఇసటట ననస:64-4-1861/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : జలమలలదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:41
లస: పప
7433 SQX2180891
పపరర: అఫప డ జ షపక

95-196/804

భరస : ససరగష బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-04-1864/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యయసడ రన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:37
లస: ససస స
7430 SQX1918705
పపరర: యయసడ రన షపక

7416 SQX2180214
పపరర: అసజల కలగగన

7411 SQX0096263
పపరర: రవణయఖ కకమకరగరరర

భరస : శకరరమబలల గసదనల
ఇసటట ననస:64-4-1861
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:64-4-1864/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-04-1864/3
వయససస:21
లస: ససస స
7427 SQX1918655
పపరర: శసషషన షపక

95-160/897

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకసడరర
ఇసటట ననస:64-04-1864/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల కకసడరర
ఇసటట ననస:64-4-1864/1
వయససస:38
లస: పప
7424 SQX1858331
పపరర: నసదథన బతష
స ల

7413 SQX2316784
పపరర: రరజగశశరర అసత రరజ

95-164/861

తసడడ:డ నరసయఖ కకమకరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1858
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కలగగన
ఇసటట ననస:64-4-1861/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ బనగగన
ఇసటట ననస:64-4-1863
వయససస:45
లస: పప
7421 SQX2401297
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకసడరర

95-164/1068

భరస : వనసకట కలమమర అసత రరజ
ఇసటట ననస:64-4-1860
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గసధనల
ఇసటట ననస:64-4-1861
వయససస:33
లస: పప
7418 SQX2500973
పపరర: పపననయఖ బనగగన

7410 SQX2286821
పపరర: రరజఖ లకడక మమనకల

7408 SQX1990084
పపరర: మబరళ ఆడనపపడడ

తసడడ:డ శకనస ఆడనపపడడ
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరసస అసత రరజ
ఇసటట ననస:64-4-1860
వయససస:27
లస: పప
7415 SQX0090480
పపరర: శకరరమబలల గసధనల

95-160/895

భరస : దసరర పడసరద కకన
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1857
వయససస:18
లస: ససస స
7412 SQX2319887
పపరర: వనసకట కలమమర అసత రరజ

7407 SQX2375525
పపరర: శవ పరరశత కకన

7432 SQX2180909
పపరర: నడరరదధనన షపక

95-160/899

తసడడ:డ జలమలలదధనన
ఇసటట ననస:64-4-1866
వయససస:36
లస: పప
95-160/901

7435 SQX2276731
పపరర: దసరర పడసరద చదనన

95-160/902

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చదనన
ఇసటట ననస:64-4-1867
వయససస:30
లస: పప
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7436 SQX2276871
పపరర: భవన చదనన
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95-160/903

భరస : దసరర పడసరద చదనన
ఇసటట ననస:64-4-1867
వయససస:28
లస: ససస స
7439 SQX2229771
పపరర: శకనవరస రరవప రగతష

95-160/905

95-160/602

95-160/604

95-160/907

95-160/607

95-160/911

95-160/609

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1889
వయససస:40
లస: ససస స

7449 SQX2276772
పపరర: లకకయఖ వనలలగబ

7452 SQX2276681
పపరర: కకషష కరథథ

7455 SQX2165892
పపరర: జజఖత గరల

7458 SQX2308740
పపరర: వనసకట లకడక రగతష

95-160/611

7461 SQX1941558
పపరర: పపసచలయఖ ఈగ

95-160/908

7464 SQX1921469
పపరర: గబలమబష షపక
భరస : మమరరశర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1889/1
వయససస:25
లస: ససస స

7444 SQX2095099
పపరర: వనయఖ వనలలగబ

95-95/1203

7447 SQX2276608
పపరర: వనయఖ వనలలగబ

95-160/906

7450 SQX0127548
పపరర: రవణమక పప నడనరర

95-160/606

భరస : ససబబబరరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:64-4-1880
వయససస:46
లస: ససస స
95-160/909

7453 SQX2276558
పపరర: పప లమక కరథథ

95-160/910

భరస : కకషష కరథథ
ఇసటట ననస:64-4-1880
వయససస:61
లస: ససస స
95-196/806

7456 SQX0484410
పపరర: పప లమక కతస

95-160/608

భరస : బబ యనన కతస
ఇసటట ననస:64-4-1884
వయససస:48
లస: ససస స
95-160/912

7459 SQX1941533
పపరర: ససలలచన ఈగ

95-160/610

భరస : పపసచలయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:64-4-1886
వయససస:26
లస: ససస స
95-160/612

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఈగ
ఇసటట ననస:64-4-1886
వయససస:33
లస: పప
95-198/1355

95-160/601

తసడడ:డ ససజవరరవప వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1884
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఈగ
ఇసటట ననస:64-4-1886
వయససస:55
లస: ససస స
7463 SQX2365385
పపరర: మమమమగన పటబన

95-160/605

భరస : హనసమసత రరవప గరల
ఇసటట ననస:64-4-1883
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరమయఖ కతస
ఇసటట ననస:64-4-1884
వయససస:48
లస: పప
7460 SQX1941566
పపరర: బబజరమక ఈగ

7446 SQX0127456
పపరర: మలకయఖ వనలలగబ

7441 SQX1919133
పపరర: లకడక రరపపరర

తసడడ:డ ససజవ రరవప వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ కరథథ
ఇసటట ననస:64-4-1880
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరల
ఇసటట ననస:64-4-1883
వయససస:18
లస: పప
7457 SQX0484246
పపరర: బబ యనన కతస

95-160/603

తసడడ:డ ససజవపలల వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపదన ససబబబరరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:64-4-1880
వయససస:51
లస: పప
7454 SQX2161107
పపరర: కకషష గరల

7443 SQX1918739
పపరర: పవన ఉపపలపప

95-164/1069

భరస : పప లయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1875
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:23
లస: ససస స
7451 SQX0127985
పపరర: ససబబబరరవప పప నడనరర

95-196/28

భరస : చనన బబబబ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:64-4-1877
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలకయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1879
వయససస:59
లస: ససస స
7448 SQX2276715
పపరర: రరజగశశరర వనలలగబ

7440 SQX0083592
పపరర: ససబబలకడక చనన

7438 SQX2242857
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1868
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరసస చనన
ఇసటట ననస:64-4-1873
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1875
వయససస:64
లస: పప
7445 SQX0127563
పపరర: ససజవమక వనలలగబ

95-160/904

తసడడ:డ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1868
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1871
వయససస:29
లస: పప
7442 SQX1888213
పపరర: పప లయఖ రరపపరర

7437 SQX2224939
పపరర: జన బబష షపక

7462 SQX2365583
పపరర: ఖదనరరన పఠరన

95-196/807

భరస : ఇసరకయల పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1889
వయససస:25
లస: ససస స
95-164/761

7465 SQX2529048
పపరర: ఖజజ మహహదన ధన షపక

95-160/946

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1890
వయససస:18
లస: పప
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7466 SQX2389385
పపరర: ఖజజబ షపక
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95-192/1050

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1890
వయససస:36
లస: ససస స
7469 SQX1921378
పపరర: వనసకటటశశరమక తనడడబబ యన

95-164/762

95-164/863

95-193/58

95-164/1070

95-164/764

95-45/1050

95-96/964

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరడడ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-4-1891/38
వయససస:20
లస: పప

7479 SQX2249704
పపరర: మమలక షపక

7482 SQX1921394
పపరర: ఆసజననయబలల బబజవరడ

7485 SQX1979756
పపరర: మహమకద అల షపక

7488 SQX2030005
పపరర: శసషరద పఠరన

95-160/785

7491 SQX2010783
పపరర: లకడక పప రరమమమళర

95-196/808

7494 SQX1302744
పపరర: రరజజ శశఖర అలమరచదరరవప
తసడడ:డ లకయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:64-4-1891/50
వయససస:30
లస: పప

7474 SQX1931799
పపరర: వజయ లకడక మననస

95-193/57

7477 SQX1931823
పపరర: మమభబ పటబన

95-193/60

7480 SQX2249696
పపరర: ఫరతమ షపక

95-196/809

భరస : మలర క షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/21
వయససస:38
లస: ససస స
95-164/765

7483 SQX2301026
పపరర: గసగరశశటట ననరరయణమక

95-160/913

భరస : గసగరశశటట ససగబణనకర
ఇసటట ననస:64-4-1891/23
వయససస:29
లస: ససస స
95-164/766

7486 SQX2055408
పపరర: ఖజ బ షపక

95-164/864

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/24
వయససస:53
లస: ససస స
95-164/865

7489 SQX1998822
పపరర: జరరనన షపక

95-164/866

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/30
వయససస:28
లస: ససస స
95-166/1104

భరస : శకనవరససలల పప రరమమమళర
ఇసటట ననస:64-4-1891/36
వయససస:37
లస: ససస స
95-164/767

95-164/862

తసడడ:డ ఖససస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహబగబ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1891/26
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగయఖ పప రరమమమళర
ఇసటట ననస:64-4-1891/36
వయససస:41
లస: పప
7493 SQX1969641
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ కలక
ర రర

95-193/59

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/24
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1891/26
వయససస:36
లస: పప
7490 SQX2010809
పపరర: శకనవరససలల పప రరమమమళర

7476 SQX1740794
పపరర: లకకయఖ కకలమర

7471 SQX2033793
పపరర: మసరసనశల షపక

భరస : నరగష బబబబ మననస
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1891/22
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/24
వయససస:31
లస: ససస స
7487 SQX2004497
పపరర: మహబగబ బబష పఠరన

95-165/746

తసడడ:డ మహకద షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891/21
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:64-4-1891/22
వయససస:31
లస: ససస స
7484 SQX2104255
పపరర: షఫసయమ షపక

7473 SQX1326843
పపరర: జహహర బ షపక

95-145/1112

తసడడ:డ వలర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:64-4-1891/20
వయససస:24
లస: పప
7481 SQX1921436
పపరర: ఈశశరమక బబజవరడ

95-164/763

భరస : అల సహ బ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:26
లస: పప
7478 SQX2245421
పపరర: గరపస తరరమలలశ అవపల

7470 SQX1921360
పపరర: జజబఊలమర షపక

7468 SQX2004406
పపరర: మమమమబన పటబన

భరస : మమభబ పటబన
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అననశర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:28
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:47
లస: ససస స
7475 SQX1740802
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమర

95-198/1356

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1890
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరర బబబబ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-4-1891
వయససస:34
లస: ససస స
7472 SQX2030096
పపరర: జరరనన వరర శసషరద షపక

7467 SQX2389120
పపరర: గగససయ షపక

7492 SQX2190270
పపరర: చదననకగశవ రరడడడ తతట

95-164/1071

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:64-4-1891/37
వయససస:34
లస: పప
95-193/61

7495 SQX1302728
పపరర: లకకయఖ అలమరచదరరవప

95-193/62

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:64-4-1891/50
వయససస:54
లస: పప
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7496 SQX1800192
పపరర: జజలమక మనసపటట
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95-160/613

భరస : రమమష మనసపటట
ఇసటట ననస:64-4-1897
వయససస:43
లస: ససస స
7499 SQX1983659
పపరర: మష మనసపత

95-160/616

95-160/617

95-160/915

95-164/1072

95-195/1386

95-160/619

భరస : ఏడడకకసడలల రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1912
వయససస:31
లస: ససస స

7509 SQX2461325
పపరర: జన బబష షపక

95-196/811

7512 SQX2313591
పపరర: పగరడడపరల సరశమబలల

7515 SQX0127639
పపరర: దసరరరపడసరద మమనకల

95-160/917

7518 SQX1354893
పపరర: వరరరలల మమనకల

95-195/1387

7521 SQX2288488
పపరర: మమత యమరరజలమ

95-160/620

7524 SQX0096735
పపరర: రమణమక రరచగరరర
భరస : చదసచయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1912
వయససస:41
లస: ససస స

95-160/914

7507 SQX2370294
పపరర: ససలమసనన షపక

95-160/916

భరస : అకబరల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1901
వయససస:32
లస: ససస స
7510 SQX1354877
పపరర: అమనన షపక

95-192/37

7513 SQX2313534
పపరర: పగరడడపరల ససవరష

95-195/1388

7516 SQX0127605
పపరర: ససజవరరవప మమనకల

95-160/621

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:64-4-1907
వయససస:45
లస: పప
95-192/38

7519 SQX1941582
పపరర: వనసకటరరవప రరపపరర

95-160/622

తసడడ:డ శకనస రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1909
వయససస:28
లస: పప
95-160/919

భరస : గణణశ యమరరజలమ
ఇసటట ననస:64-4-1909
వయససస:27
లస: ససస స
95-160/624

7504 SQX2276574
పపరర: ససబబరరవప యమటగరరర

భరస : పగరడడపరల సరశమబలల
ఇసటట ననస:64-4-1906
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1907
వయససస:25
లస: ససస స
95-160/918

95-196/810

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1902
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1907
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమరరజలమ
ఇసటట ననస:64-4-1909
వయససస:28
లస: పప
7523 SQX0096495
పపరర: చదసచమక రరచగరరర

95-192/36

తసడడ:డ పగరడడపరల ననరరయణ
ఇసటట ననస:64-4-1906
వయససస:43
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద మణణకల
ఇసటట ననస:64-4-1907
వయససస:27
లస: ససస స
7520 SQX2276426
పపరర: గణణశ యమరరజలమ

7506 SQX1334481
పపరర: అనతన మమనకల

7501 SQX2293140
పపరర: మహహశ మమనసపరటట

తసడడ:డ కసచయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1899
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1901
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససజవరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1907
వయససస:28
లస: ససస స
7517 SQX2276400
పపరర: అనత మణణకల

95-160/618

Deleted

భరస : పగరడడపరల ననరరయణ
ఇసటట ననస:64-4-1906
వయససస:63
లస: ససస స
7514 SQX0483909
పపరర: చదసచమక మమనకల

7503 SQX0127829
పపరర: గరవసదమక యటట గరరర

95-160/615

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనసపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1898
వయససస:24
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1899
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజద షపక
ఇసటట ననస:64-4-1901
వయససస:35
లస: పప
7511 SQX2313625
పపరర: పగరడడపరల లకడక

95-160/936

భరస : మటట గరరర యటట గరరర
ఇసటట ననస:64-4-1899
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1899
వయససస:23
లస: ససస స
7508 SQX2370344
పపరర: అకబర అల షపక

7500 SQX2486694
పపరర: సరయ కలమమర మనసపత

7498 SQX1983634
పపరర: ఝనస మనసపత

భసధసవప: మష మనసపత
ఇసటట ననస:64-4-1897
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మనసపత
ఇసటట ననస:64-4-1897
వయససస:22
లస: పప

భరస : చదసచయఖ కతస
ఇసటట ననస:64-4-1899
వయససస:36
లస: ససస స
7505 SQX2276392
పపరర: దసరర మహలకడక యమటగరరర

95-160/614

భరస : యమరయఖ కకమరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1897
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మనసపత
ఇసటట ననస:64-4-1897
వయససస:27
లస: పప
7502 SQX0128769
పపరర: చదసచమక కతస

7497 SQX0127852
పపరర: లకడక కకమరగరరర

7522 SQX1919158
పపరర: కలమమరర రరపపరర

95-160/623

భరస : శకనస రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1909/7
వయససస:45
లస: ససస స
95-160/625

7525 SQX0096487
పపరర: ఏడడకకసడలల రరచగరరర

95-160/626

తసడడ:డ చదసచయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1912
వయససస:38
లస: పప
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7526 SQX0096974
పపరర: చదసచయఖ రరచగరరర
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95-160/627

తసడడ:డ పప లయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1912
వయససస:51
లస: పప
7529 SQX1919091
పపరర: వనసకట రమణ కవపరరగరరర

95-160/629

95-160/632

95-160/630

7533 SQX1919117
పపరర: నరసససహహలల కరవపరరగరరర

95-160/635

7536 SQX1919224
పపరర: గగరర తతటకకర

95-160/633

7539 SQX1839018
పపరర: అకబర ఖమన పఠరన

7531 SQX0096917
పపరర: నరసమక కవరరగరరర

95-160/631

7534 SQX0095877
పపరర: రరమయఖ మమకల

95-160/634

తసడడ:డ ససబబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:46
లస: పప
95-160/636

భరస : శవ ననగగశశర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:64-4-1915
వయససస:25
లస: ససస స
95-160/671

95-160/628

భరస : ససబబబరరవప కవరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరవపరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ కవరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:46
లస: పప
7538 SQX1839000
పపరర: అశకఫపననసర పఠరన

7530 SQX0096271
పపరర: ససహససన మమకల

7528 SQX1919075
పపరర: వనసకట లకడక కరవపరరగరరర

భరస : వనసకటటవరరర కవపరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కరవరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:26
లస: పప
7535 SQX0096420
పపరర: ససబబబరరవప కవరరగరరర

95-160/920

తసడడ:డ చదసచయఖ రసరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1912
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కవపరరగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1914
వయససస:29
లస: ససస స
7532 SQX1919059
పపరర: వనసకటటశశరరర కరవరరగరరర

7527 SQX2321446
పపరర: పప లమక రసరగరరర

7537 SQX1919240
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప తతటకకర

95-160/637

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర తతటకకర
ఇసటట ననస:64-4-1915
వయససస:30
లస: పప
95-160/672

7540 SQX1839026
పపరర: కరరమబలమర పఠరన

95-160/673

భరస : అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1917,6TH LINE YANADI C
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శభ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1917,6TH LINE YANADI C
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అకబర పఠరన
ఇసటట ననస:64-4-1917,YANADI COLONY 6
వయససస:36
లస: పప

7541 SQX0096578
పపరర: ననగమణణ వనలలగబ

7542 SQX0439216
పపరర: పప లమక ఏకలల

7543 SQX1857879
పపరర: రమణ యమకససరర

95-160/638

భరస : ఆకలలయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:64-4-1919/1
వయససస:33
లస: ససస స
7544 SQX1857887
పపరర: శకనవరస యమకససరర

95-160/639

భరస : ససబబబరరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:64-4-1921/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-160/675

7545 SQX2001402
పపరర: ససరగషకలమమర మమనసపరటట

భరస : మబనయఖ లలటట యమకససరర
ఇసటట ననస:64-4-1921,6TH LINE YANADI C
వయససస:39
లస: ససస స
95-160/786

7546 SQX1482900
పపరర: రమణమక మనకల

తసడడ:డ మబనయఖ లలటట యమకససరర
ఇసటట ననస:64-4-1921,6TH LINE YANADI C
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప మమనసపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1924
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమబడడ మనకల
ఇసటట ననస:64-4-1929
వయససస:42
లస: ససస స

7547 SQX1941640
పపరర: గసగ రరజ మనకలమ

7548 SQX1832476
పపరర: దసరర మక రగతష

7549 SQX0096610
పపరర: ససబబబలల మమనకల

95-160/640

తసడడ:డ రరమబడడ మనకలమ
ఇసటట ననస:64-4-1930
వయససస:22
లస: పప
7550 SQX1763630
పపరర: రమణ గసజ
భరస : ససరగష గసజ
ఇసటట ననస:64-4-1931
వయససస:38
లస: ససస స
7553 SQX0097014
పపరర: ససబబమక ఉపపలపప
భరస : లకకయఖ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:64-4-1932
వయససస:41
లస: ససస స

95-160/641

భరస : మణణకలమమర రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1931
వయససస:22
లస: ససస స
95-160/643

7551 SQX1832484
పపరర: మణణకలమమర రగతష

7554 SQX0097592
పపరర: రమణమక రరచగరరర
భరస : ససబబయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1933
వయససస:59
లస: ససస స

95-192/39

95-160/642

భరస : శకనస మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1931
వయససస:33
లస: ససస స
95-160/644

తసడడ:డ ననగరరజ రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1931
వయససస:23
లస: పప
95-160/646

95-160/674

7552 SQX0096883
పపరర: శకనస మమనకల

95-160/645

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1931
వయససస:43
లస: పప
95-160/647

7555 SQX0097600
పపరర: ససబబయఖ రరచగరరర

95-160/648

తసడడ:డ పప లయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1933
వయససస:65
లస: పప
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7556 SQX1832989
పపరర: అనసషర బసతషల
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95-164/768

భరస : ఇమమకనసయయలల బసతషల
ఇసటట ననస:64-4-1935
వయససస:25
లస: ససస స
7559 SQX2349488
పపరర: ససరగశ బసతషల

95-164/1073

95-160/651

94-184/1058

95-164/770

95-160/654

95-164/1074

95-192/1052

తసడడ:డ మమధవ రరవప పపలర కరర
ఇసటట ననస:64-4-1948/14
వయససస:20
లస: పప

7569 SQX2030120
పపరర: ఖజజబ షపక

7572 SQX1355966
పపరర: మమరర యమటగరరర

7575 SQX1992429
పపరర: ఇమమమ న షపక

7578 SQX2457620
పపరర: ససరరపలర దసరర

95-165/747

7581 SQX1407700
పపరర: వలయబబ షపక

95-160/788

7584 SQX2455335
పపరర: ఆశక హహసరసనన షపక
తసడడ:డ బబష పటటల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/14
వయససస:28
లస: పప

7564 SQX0128389
పపరర: ఏడడకకసడలల యమకససరర

95-160/653

7567 SQX0083774
పపరర: దసరర మసగళగరరర

95-196/29

7570 SQX2034593
పపరర: కదనర బబష రరసగరరర

95-160/789

తసడడ:డ ఇమమమ రరసగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1946
వయససస:19
లస: పప
95-192/40

7573 SQX1839034
పపరర: మబతనఖలల యటగరరర

95-160/676

తసడడ:డ ససబబబరరవప యటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1947,7TH LINE YANADI C
వయససస:37
లస: పప
95-165/806

7576 SQX2453504
పపరర: చరరపరలల రరజగశశరర

95-190/1099

భరస : చరరపరలల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:56
లస: ససస స
95-195/1389

7579 SQX2458016
పపరర: చరరపలలర రరజగశశరర

95-198/1357

భరస : చరరపలలర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:56
లస: ససస స
95-165/748

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/2
వయససస:40
లస: ససస స
95-160/655

95-160/650

భరస : ననగగశశరరరవప మస గలగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1944
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససరరపలర బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వలయబబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/2
వయససస:26
లస: ససస స
7583 SQX1973908
పపరర: నవన కలమమర పపలర కరర

94-184/1059

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:33
లస: ససస స
7580 SQX1407684
పపరర: బబజత షపక

7566 NDX2637569
పపరర: వనసకట బడహకస ఎరరకల

7561 SQX1800226
పపరర: నరగష గగళళ

తసడడ:డ మమరలయఖ యమకససరర
ఇసటట ననస:64-4-1942
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబతనఖలల యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1947
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948
వయససస:36
లస: పప
7577 SQX2304590
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

95-160/652

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:64-4-1946
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1947
వయససస:51
లస: ససస స
7574 SQX2303931
పపరర: ససకసదర షపక

7563 SQX0128447
పపరర: కకకషషమక యమకససరర

95-164/867

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగళళ
ఇసటట ననస:64-4-1937
వయససస:25
లస: పప

తలర : జయమక ఎరరకల
ఇసటట ననస:64-4-1943/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససరగష బసతషలఆ
ఇసటట ననస:64-4-1945
వయససస:44
లస: ససస స
7571 SQX0128363
పపరర: ససబబబలల యమటగరరర

95-160/649

భరస : ఏడడకకసడలల యమకససరర
ఇసటట ననస:64-4-1942
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: బడహకస ఎరరకల
ఇసటట ననస:64-4-1943
వయససస:43
లస: ససస స
7568 SQX0959700
పపరర: రరజగశశరర బసతషల

7560 SQX0096545
పపరర: వజయలకడక కకటర

7558 SQX2096873
పపరర: గగసఆ
సస బసతషల

తసడడ:డ ససరగశ బసతషల
ఇసటట ననస:64-4-1935
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకటర
ఇసటట ననస:64-4-1936
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మబసలయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-4-1941/1
వయససస:43
లస: ససస స
7565 NDX2638344
పపరర: జయమక ఎరరకల

95-164/769

తసడడ:డ ససరగష బసతషల
ఇసటట ననస:64-4-1935
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బసతషల
ఇసటట ననస:64-4-1935
వయససస:45
లస: పప
7562 SQX0128009
పపరర: అసకమక మమనకల

7557 SQX1832971
పపరర: ఇమమనసయయల బసతషల

7582 SQX1978246
పపరర: అరరరన రరవప మననస

95-165/749

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మననస
ఇసటట ననస:64-4-1948/12
వయససస:52
లస: పప
95-192/1053

7585 SQX2422228
పపరర: అయయషర షపక

95-192/1054

భరస : ఆశక హహసపన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/14
వయససస:23
లస: ససస స
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7586 SQX2117026
పపరర: షరరరదధనన షపక
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95-165/979

తసడడ:డ యమససన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/15
వయససస:24
లస: పప
7589 SQX2222636
పపరర: జరరన షపక

7587 SQX2221638
పపరర: ఆఫసడన షపక

తసడడ:డ యశన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/15
వయససస:18
లస: ససస స
95-192/1056

తసడడ:డ షఫపదథనన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1948/15
వయససస:21
లస: ససస స

7590 SQX2049906
పపరర: దసరర ససరరపలర

95-161/806

భరస : సతఖననరరయణ చరరపరలల
ఇసటట ననస:64-4-1948/17
వయససస:56
లస: ససస స

7593 SQX2445542
పపరర: శవ ననగరసదడమక తడలగరరరర

95-160/791

భరస : ననగగశశరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:64-4-1951
వయససస:35
లస: ససస స

7596 SQX2053957
పపరర: రరజ దనసరర

95-151/841

భరస : ఆనసద ససర
ఇసటట ననస:64-4-1954
వయససస:40
లస: ససస స

7599 SQX2229110
పపరర: రమణ వనలకపరర

95-157/1555

తసడడ:డ అవవవ నరసససహ రరవప అమర
ఇసటట ననస:64-4-1955/1
వయససస:18
లస: పప

95-160/792

తసడడ:డ ననరయఖ నరసససగ
ఇసటట ననస:64-4-1955/5
వయససస:32
లస: పప

7605 SQX2053411
పపరర: లకడక నరసససగ

95-151/967

7608 SQX1838986
పపరర: ససబబబరరవప జసగస

7594 SQX2257491
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-154/1474

7597 SQX2054237
పపరర: శకకరసత దనసరర

95-160/793

7600 SQX2258234
పపరర: రమణ వనలకపరర

95-160/921

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:64-4-1954
వయససస:35
లస: ససస స
95-154/1104

7603 SQX2054021
పపరర: దసరర దథసపరటట

95-160/794

భరస : నరరసదడ దథసపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1955/5
వయససస:33
లస: ససస స
95-160/796

భరస : లకకయఖ నరసససగ
ఇసటట ననస:64-4-1955/5
వయససస:29
లస: ససస స
95-160/677

95-160/790

తసడడ:డ నగగశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:64-4-1951
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరస మగరరస దథసపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1955/5
వయససస:37
లస: పప
95-160/795

7591 SQX2053759
పపరర: బసగరరయఖ ససరరపలర

భరస : కలల షపక
ఇసటట ననస:64-4-1950/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనలకపరర
ఇసటట ననస:64-4-1954
వయససస:35
లస: ససస స

95-154/1103 7602 SQX2092336
7601 SQX2068179
పపరర: వనసకట ననగ శవ కకశశర అమర
పపరర: నరరసదడ దథసపరటట

95-192/1055

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససరరపలర
ఇసటట ననస:64-4-1948/17
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:64-4-1951
వయససస:22
లస: పప

7598 SQX2048346
పపరర: లకడక ససర

7607 SQX1838994
పపరర: వనసకటమక జసగస

95-153/724

భరస : అదథ ననరరయణ తడలగరరరర
ఇసటట ననస:64-4-1949/1
వయససస:61
లస: ససస స

7595 SQX2053544
పపరర: రమమదడవ దనసరర

7588 SQX2372233
పపరర: సరబర షపక

భరస : యమససన షరరఫ
ఇసటట ననస:64-4-1948/15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బసగరరయఖ ససరరపలర
ఇసటట ననస:64-4-1948/17
వయససస:33
లస: ససస స

7592 SQX2095479
పపరర: రరజగశశరర చరరపరలల

7604 SQX2053486
పపరర: లకకయఖ నరసససగ

95-165/980

7606 SQX1999507
పపరర: వజయ లసగరల

95-160/797

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:64-4-1955/9
వయససస:35
లస: పప
95-160/678

7609 SQX1919034
పపరర: రమమశబబబబ చనవరల

95-160/656

భరస : ససబబబరరవప జసగస
తసడడ:డ గబరవయఖ జసగస
తసడడ:డ గసగరరజ చనవరల
ఇసటట ననస:64-4-1955,7TH LINE YANADI C ఇసటట ననస:64-4-1955,7TH LINE YANADI C ఇసటట ననస:64-4-1956
వయససస:49
లస: ససస స
వయససస:59
లస: పప
వయససస:34
లస: పప
7610 SQX2053981
పపరర: లకకమక చవల

95-160/798

భరస : గసగరరజ చవల
ఇసటట ననస:64-4-1956
వయససస:61
లస: ససస స
7613 SQX2088227
పపరర: గసగరరజ చవల
తసడడ:డ వరయఖ చవల
ఇసటట ననస:64-4-1956
వయససస:71
లస: పప

7611 SQX2053999
పపరర: రమమశ బబబబ చవల

95-160/799

తసడడ:డ గసగర రరజ చవల
ఇసటట ననస:64-4-1956
వయససస:33
లస: పప
95-195/1242

7614 SQX0127464
పపరర: ననగగసదడమక రరపపరర
భరస : పరపరరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1957
వయససస:31
లస: ససస స

7612 SQX2054005
పపరర: శశశలజ చవల

95-160/800

భరస : రమమశ బబబబ చవల
ఇసటట ననస:64-4-1956
వయససస:28
లస: ససస స
95-160/657

7615 SQX1834795
పపరర: పరరశత బతష
స ల

95-160/658

భరస : ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-4-1957
వయససస:63
లస: ససస స
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7616 SQX0127670
పపరర: పరపరరరవప రరపపరర
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95-160/659

తసడడ:డ రమణయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1957
వయససస:36
లస: పప
7619 SQX0128413
పపరర: ససబబమక బతష
స ల

95-160/661

95-160/664

95-160/662

7623 SQX2042497
పపరర: ననగగశశర రరవప యలమరవపల

95-160/803

7626 SQX2054195
పపరర: ససధఖ రరణణ యలమరవపల

95-150/590

7629 NDX2400307
పపరర: వకకమ సరరకర ససజజన మబలక

7621 SQX0128470
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-160/663

7624 SQX2054179
పపరర: పపనమక యలమరవపల

95-160/802

భరస : ననరరయణ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1961
వయససస:62
లస: ససస స
95-160/804

తసడడ:డ ససరగశ యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1961
వయససస:19
లస: ససస స
95-160/805

95-160/660

తసడడ:డ నరసససహ బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-4-1960
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1961
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప యలమరవపల
ఇసటట ననస:64-4-1961
వయససస:57
లస: ససస స
7628 SQX2053650
పపరర: వకకమ సరరకర ససజజనడకలక

7620 SQX0439489
పపరర: చదసచమక యమకససరర

7618 SQX0251355
పపరర: అసకమక బతష
స ల

భరస : వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-4-1960
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మరమళయఖ యమకససరర
ఇసటట ననస:64-4-1960
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-4-1960
వయససస:36
లస: పప
7625 SQX2042406
పపరర: శక లకడక యలమరవపల

95-160/801

తసడడ:డ రమణయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:64-4-1959/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహ బతష
స ల
ఇసటట ననస:64-4-1960
వయససస:51
లస: ససస స
7622 SQX0129064
పపరర: వనసకటసరశమ బతష
స ల

7617 SQX2053734
పపరర: పరపరరవప రరపపరర

7627 SQX2098481
పపరర: శరసత ససజజనడకలక

95-22/1015

భరస : వకకమ సరరకర ససజజనడకలక
ఇసటట ననస:64-4-1963
వయససస:32
లస: ససస స
94-184/42

7630 SQX1835818
పపరర: సప న ససజజన మబలక

95-23/579

తసడడ:డ చసదడమహన లమల ససజజనడకలక
ఇసటట ననస:64-4-1963
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మహన లమల ససజజన మబలక
ఇసటట ననస:64-4-1963,YANADI COLONY 7
వయససస:36
లస: పప

భరస : ధరగకసదర ససజజన మబలక
ఇసటట ననస:64-4-1963,YANADI COLONY 7
వయససస:34
లస: ససస స

7631 SQX1834787
పపరర: చసదడబబయ ససజజన మబలక

7633 SQX1838978
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

భరస : చసదడ మహన లమల ససజజన మబలక
ఇసటట ననస:64-4-1963,YANADI COLONY 7
వయససస:65
లస: ససస స

95-160/680
7632 SQX1834779
పపరర: చసదడ మహన లమల ససజజన
మబలక
తసడడ:డ వనసకకజ రరవప ససజజన మబలక
ఇసటట ననస:64-4-1963,YANADI COLONY 7
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమకకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-4-1964,7TH LINE YANADI C
వయససస:29
లస: ససస స

7634 SQX1800218
పపరర: వనసకటటశ సరక

7635 SQX2088235
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

7636 SQX2055952
పపరర: ఖమజజ షపక

95-160/679

95-160/665

తసడడ:డ ననగయఖ సరక
ఇసటట ననస:64-4-1966
వయససస:22
లస: పప
7637 SQX1774769
పపరర: షబన షపక

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:64-4-1967
వయససస:38
లస: ససస స
95-192/41

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1967
వయససస:22
లస: ససస స
7640 SQX1927268
పపరర: ఖమజజ మహహదన ధన షపక

భరస : సరఖతర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1968
వయససస:63
లస: ససస స

7638 SQX1815463
పపరర: మమబబ జజన షపక

95-195/126

7641 SQX1927193
పపరర: మబజద మహమకద

95-192/42

7644 SQX1840636
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

7639 SQX2180081
పపరర: కరజ మబహహదదధన షపక

95-160/922

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1968
వయససస:22
లస: పప
95-195/127

తసడడ:డ కకససస మహమకద
ఇసటట ననస:64-4-1968
వయససస:31
లస: పప
95-198/1359

95-165/807

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:64-4-1967
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1967
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1968
వయససస:22
లస: పప
7643 SQX2258382
పపరర: బదసడన షపక

95-161/807

95-160/681

7642 SQX2256964
పపరర: అబబనల సతస ర షపక

95-198/1358

తసడడ:డ ననగగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1968
వయససస:68
లస: పప
95-195/138

7645 SQX1833037
పపరర: జజఖత మసగళగరరర

95-164/771

తసడడ:డ అకబర ఖమన
భరస : గబరరమగరరస మసగళగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1970,6TH LINE YANADI C ఇసటట ననస:64-4-1972
వయససస:32
లస: పప
వయససస:37
లస: ససస స
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7646 SQX1833052
పపరర: యలర మక యరకసశశటట
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95-164/772

భరస : ననసచనరయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:64-4-1972
వయససస:47
లస: ససస స
7649 SQX0651992
పపరర: అసజనదడవ గరరగసటట

95-195/128

95-195/131

తసడడ:డ చలమయఖ గరరరగసటట
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:78
లస: పప
7655 SQX2422525
పపరర: అయయషర షపక

95-160/923

తసడడ:డ వనసకటరరవప వరరరలర
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:21
లస: పప
7661 SQX2244929
పపరర: ఫరతమ షపక

95-196/812

95-160/809

తసడడ:డ ససబబన సయఖద
ఇసటట ననస:64-4-1983/1
వయససస:34
లస: పప
7670 SQX2002228
పపరర: బషసద షపక

95-195/1245

తసడడ:డ గన షపజదన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:46
లస: పప
7673 SQX2161883
పపరర: మబన నకక
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:37
లస: ససస స

7653 SQX2087674
పపరర: పడశరసత గరరగసటట

7654 SQX2256972
పపరర: పడశరసత గరరగసటట

95-195/1243

7656 SQX2000008
పపరర: వనసకట రరవప వరరరలర

95-160/806

95-198/1360

7657 SQX2005148
పపరర: పపషప వరరలర

95-160/807

తసడడ:డ వనసకటరరవప వరరలర
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:23
లస: ససస స

7659 SQX2294650
పపరర: అబబరల నజజమబదథనన షపక

95-160/924

7660 SQX1989839
పపరర: పదక వరరరలర

95-195/1244

భరస : వనసకట రరవప వరరరలర
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:41
లస: ససస స

7662 SQX2244937
పపరర: హససన బబగస షపక

95-196/813

7663 SQX0095760
పపరర: ససభబన సయఖద

95-160/666

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:64-4-1983
వయససస:56
లస: పప

7665 SQX1927144
పపరర: జజహర బ షపక

95-195/132

7666 SQX0083675
పపరర: షకకర సయఖద

95-196/30

భరస : ససబబన సయఖద
ఇసటట ననస:64-4-1983/1
వయససస:44
లస: ససస స

7668 SQX1720150
పపరర: జజరరన షపక

95-196/34

7669 SQX2005197
పపరర: షఫసయమ షపక

95-23/633

భరస : ఎమసస షపక
ఇసటట ననస:64-4-1983,3RD LINE
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబబనర రజరక మహమకద
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:23
లస: ససస స

7671 SQX2208833
పపరర: కకషష నకక

7672 SQX2161891
పపరర: ఫరతమ షపక

7674 SQX2161909
పపరర: అమమనసలర షపక
తసడడ:డ బషసదన
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:18
లస: పప

95-195/130

భరస : జయయసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:42
లస: ససస స

95-195/1391

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:42
లస: పప
95-195/1393

7651 SQX1927052
పపరర: చలపత రరవప గరరకపరటట
తసడడ:డ ససబబరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర షపక
ఇసటట ననస:64-4-1983/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-196/31

95-195/1390

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:45
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ పగడల
ఇసటట ననస:64-4-1983
వయససస:20
లస: పప
7667 SQX0445247
పపరర: చనన బబషర సయఖద

95-195/129

తసడడ:డ ఆజమ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:73
లస: ససస స
7664 SQX1990027
పపరర: పరరర శరరరధథ పగడల

7650 SQX1394279
పపరర: జయయసదడ బబబబ గరరగసటట

తసడడ:డ శశషయఖ వరరరలర
ఇసటట ననస:64-4-1982
వయససస:51
లస: పప
95-160/808

7648 SQX2212504
పపరర: యశన షరరఫ షపక

తసడడ:డ డదస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-4-1975/15
వయససస:48
లస: పప

భరస : జయయసదడ బబబబ గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబగబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1979
వయససస:21
లస: ససస స
7658 SQX2005122
పపరర: పప తషరరజ వరరరలర

95-164/773

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రగతష
ఇసటట ననస:64-4-1972
వయససస:24
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:64-4-1977
వయససస:46
లస: ససస స
7652 SQX1928381
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప గరరరగసటట

7647 SQX1833011
పపరర: రవ కలమమర రగతష

95-195/1392

భరస : బషసద
ఇసటట ననస:64-4-1984
వయససస:40
లస: ససస స
95-195/1394

7675 SQX2331577
పపరర: రబబన షపక

95-160/925

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1985
వయససస:32
లస: పప
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95-160/926

భరస : షపక మహబబబగ ససభబన
ఇసటట ననస:64-4-1985
వయససస:28
లస: ససస స
7679 SQX0614917
పపరర: ససబబరతనమక అలలర

95-160/667

95-195/133

95-195/136

95-160/669

95-161/808

7686 SQX1928316
పపరర: ససరగశ బబబబ కడడయస

7689 SQX1800200
పపరర: లకకయఖ రచగరరర

7692 SQX2054096
పపరర: ననగ మలర శశరర గరరగసటట

95-159/846

7695 SQX2187185
పపరర: జరజబగన షపక

95-196/35

భరస : వరసస మస గలగరరర
ఇసటట ననస:64-5-1994
వయససస:31
లస: ససస స

7698 SQX0461574
పపరర: ననగగశశరరరవప మసగళగరరర

95-196/817

7701 SQX0083758
పపరర: శవ పరరశత పలకలకరర
భరస : సరసబశవరరవప పలకలకరర
ఇసటట ననస:64-5-1999
వయససస:51
లస: ససస స

7703 SQX2257939
పపరర: పదక ఏలలపపరర

7704 SQX2550754
పపరర: షరరఫ షపక

95-27/1020

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-5-2001
వయససస:33
లస: ససస స

95-160/928

7684 SQX1927409
పపరర: పపననమక కడడయస

95-195/135

7687 SQX0875013
పపరర: వరరసరశమ కరరరమగరర

95-196/33

తసడడ:డ యమగయఖ కరరరమగరర
ఇసటట ననస:64-4-1992
వయససస:36
లస: పప
95-160/670

7690 SQX2230746
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ మరదపప

95-154/1475

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరదపప
ఇసటట ననస:64-4-2049
వయససస:35
లస: పప
95-160/810

7693 SQX2053767
పపరర: సరయ గరరగసటట

95-160/811

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-4-2223
వయససస:20
లస: పప
95-196/820

7696 SQX0819565
పపరర: ననగ జజఖత రరయల

95-142/638

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:64-5-656
వయససస:33
లస: ససస స
95-196/36

తసడడ:డ గబరవయఖ మస గలగరరర
ఇసటట ననస:64-5-1994
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-5-1996
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:64-5-2001
వయససస:42
లస: ససస స

95-195/137

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:64-5-20-23/17
వయససస:56
లస: ససస స

7697 SQX0085480
పపరర: చసదడకళ మసగళగరరర

7681 SQX2276582
పపరర: గగవసదస యమటగరరర

భరస : రరమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:64-4-1990
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-4-2223
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పలస కకసడ
ఇసటట ననస:64-4-2400
వయససస:18
లస: పప

7700 SQX2176162
పపరర: మబరళ కకషష గరరగసటట

95-195/134

తసడడ:డ లకకయఖ రచగరరర
ఇసటట ననస:64-4-2033
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఏసస మడడగబల
ఇసటట ననస:64-4-2064
వయససస:30
లస: ససస స
7694 SQX2417806
పపరర: పలస గరపస

7683 SQX1928340
పపరర: శవ కలమమరర కడడయస

95-196/32

తసడడ:డ కసచయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-4-1989
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:64-4-1990
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటయఖ తషమకల
ఇసటట ననస:64-4-1995
వయససస:41
లస: ససస స
7691 SQX2089779
పపరర: సరరజన మడడగబల

95-160/668

భరస : ససరగశ బబబబ కడడయస
ఇసటట ననస:64-4-1990
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:64-4-1990
వయససస:30
లస: పప
7688 SQX0128017
పపరర: వనసకటమక తషమకల

7680 SQX0615039
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప అలలర

7678 SQX0464826
పపరర: మహబగబ ససబబన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1985
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ అలలర
ఇసటట ననస:64-4-1988
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-4-1990
వయససస:24
లస: ససస స
7685 SQX1928233
పపరర: అసకమక రరవప కడడయస

95-160/927

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:64-4-1985
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప అలలర
ఇసటట ననస:64-4-1988
వయససస:40
లస: ససస స
7682 SQX1928175
పపరర: కవత తనడడబబ యన

7677 SQX2329407
పపరర: నససమ షపక

7699 SQX2459931
పపరర: భబష ఖమన పఠరన

95-192/1058

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-1996
వయససస:60
లస: పప
95-196/37

95-159/883

7702 SQX1928811
పపరర: మహన ననగ సరయ గరపస
దథరరశరల
తసడడ:డ పడసరద దథరరశరల
ఇసటట ననస:64-5-2000
వయససస:22
లస: పప
7705 SQX0084889
పపరర: గబరరవమక అసతరరజ

95-195/139

95-196/39

భరస : నగగశ అసత రరజ
ఇసటట ననస:64-5-2001
వయససస:34
లస: ససస స
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7706 SQX2000206
పపరర: లకడక దదవమక గరరగఎనటటఐ

95-1/1188

7707 SQX2001717
పపరర: మమనక కరసటజ

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:64-5-2002/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల వనసకటటశశరరర కరసటజ
ఇసటట ననస:64-5-2002/1
వయససస:24
లస: ససస స

7709 SQX2000396
పపరర: చలపత రరవప గరరగసటట

7710 SQX2002012
పపరర: లకడక పడసనన గరరగఎనటటఐ

95-192/852

తసడడ:డ ససబబరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:64-5-2003
వయససస:48
లస: పప
7712 SQX2078848
పపరర: మమహరరననస షపక

95-162/824

95-164/1099

95-192/853

95-154/1105

తసడడ:డ రమమశ బబబబ నమకగడడ
ఇసటట ననస:64-5-2010
వయససస:32
లస: ససస స
7724 SQX2170009
పపరర: తరరమల రరవప చనగసటట

95-195/1395

95-196/40

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:64-5-2023
వయససస:34
లస: ససస స

95-198/1574

95-196/43

95-192/854

7720 SQX2055820
పపరర: శవ పరవత నమకగడడ

7722 SQX1961176
పపరర: శవ పరరశత నమకగడడ

7723 SQX1927334
పపరర: లకడక చనగసటట

7728 MLJ3161890
పపరర: కలమమరర గబసడదడ
డ డడ

7731 SQX2178887
పపరర: ననగ ఆసజననయబలల గబసడదడ
డ డడ

7734 SQX0086165
పపరర: మమధవరరడడడ
భరస : శకనవరసరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:64-5-2023
వయససస:51
లస: ససస స

95-196/818

7717 SQX1932268
పపరర: పడతనప కకమరరరజ

భరస : రమమశ బబబబ నమకగడడ
ఇసటట ననస:64-5-2010
వయససస:47
లస: ససస స

95-192/45

95-192/44

95-40/892

95-195/140

భరస : రరమబ చనగసటట
ఇసటట ననస:64-5-2015
వయససస:39
లస: ససస స
95-192/46

7726 SQX1828318
పపరర: అసకమకరరవప రరడడడ

95-192/47

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:64-5-2017
వయససస:22
లస: పప
95-196/41

7729 SQX0085175
పపరర: రరశమక గబసడదడ
డ డడ

95-196/42

భరస : శశషయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:64-5-2021
వయససస:56
లస: ససస స
95-196/819

తసడడ:డ శశషయఖ గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:64-5-2021
వయససస:38
లస: పప
95-196/44

7714 SQX2188183
పపరర: జజకకర షపక

భరస : రరమచసదడ రరవప కకమమచననరర రరవప
ఇసటట ననస:64-5-2009
వయససస:48
లస: ససస స

7725 SQX1828300
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ

95-196/684

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కకమర రరజ
ఇసటట ననస:64-5-2009
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవరరమకకకషష  గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:64-5-2021
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడయఖ
ఇసటట ననస:64-5-2021
వయససస:61
లస: పప
7733 SQX1925346
పపరర: షకకర షపక

7719 SQX2059699
పపరర: వనసక రమణ కకమర రరజ

7711 SQX2002061
పపరర: నరజ కలమమర గరరగఎనటటఐ

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:64-5-2004
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:64-5-2017
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరగష ఆకకన
ఇసటట ననస:64-5-2020
వయససస:27
లస: ససస స
7730 SQX0648519
పపరర: శశషయఖ గబసడదడ
డ డడ

95-196/685

భరస : రమమష బబబబ నమకగడడ
ఇసటట ననస:64-5-2010
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: రరమబ చనగసటట
ఇసటట ననస:64-5-2015
వయససస:20
లస: పప
7727 SQX0868299
పపరర: పదక అకకన

7716 SQX2485282
పపరర: బబష పఠరన

95-196/682

తసడడ:డ చలపత రరవప గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:64-5-2003
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2008
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:64-5-2009
వయససస:49
లస: ససస స
7721 SQX2055572
పపరర: నసరరన నమకగడడ

95-196/683

భరస : జజన
ఇసటట ననస:64-5-2004
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మరస
ఇసటట ననస:64-5-2008
వయససస:26
లస: పప
7718 SQX2042687
పపరర: వనసకట రమణ కకమరరరజ

7713 SQX2115434
పపరర: హవరబ షపక

7708 SQX2001568
పపరర: రమమదడవ కరసటజ

భరస : బబల వనసకటటశశరరర కరసటజ
ఇసటట ననస:64-5-2002/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప గరరగఎనటటఐ
ఇసటట ననస:64-5-2003
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:64-5-2004
వయససస:25
లస: ససస స
7715 SQX2500379
పపరర: మహహశ మరస

95-1/1189

7732 SQX1889997
పపరర: ససబబరరవప దడడ

95-1/882

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డడడ
ఇసటట ననస:64-5-2022
వయససస:52
లస: పప
95-196/45

7735 SQX0449785
పపరర: శకనసరరడడడ

95-196/46

తసడడ:డ ఆయమక రరడడడ
ఇసటట ననస:64-5-2023
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: సతశ బటటట
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95-196/686

తసడడ:డ సదస
ర ణరరవప బటటట
ఇసటట ననస:64-5-2023
వయససస:23
లస: పప
7739 SQX2083640
పపరర: ననజయమ ససలమసనన షపక

95-142/700

95-156/1045

95-134/958

95-192/856

95-195/1396

95-196/821

95-196/51

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:64-5-2037
వయససస:20
లస: ససస స

7749 SQX2291375
పపరర: నజక పఠరన

7752 SQX2291532
పపరర: ఖజ పఠరన

7755 SQX1926138
పపరర: హహనన కగసర షపక

7758 SQX1926047
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

95-196/823

7761 SQX2171908
పపరర: వసశ కకషష రరగస

95-192/1059

7764 SQX1925437
పపరర: రజఖలకడక గబలర
భరస : శకనవరససలల గబలర
ఇసటట ననస:64-5-2037
వయససస:49
లస: ససస స

7744 SQX1519695
పపరర: ఖమగరరదధనన సయఖద

95-192/49

7747 SQX1356006
పపరర: షహననజ పఠరన

95-192/50

7750 SQX2291458
పపరర: రరషక పఠరన

95-193/1208

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-198/1365

7753 SQX2123016
పపరర: వరయఖ పలలర పప గబ

95-157/1556

తసడడ:డ ననగయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:64-5-2032
వయససస:58
లస: పప
95-196/49

7756 SQX1926096
పపరర: బబజజన షపక

95-196/50

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:39
లస: ససస స
95-196/52

7759 SQX2169084
పపరర: సడరఖ చసదడ రరవప రరగస

95-196/822

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:54
లస: పప
95-196/824

తసడడ:డ సడరఖ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:26
లస: పప
95-196/53

95-196/48

భరస : మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల హమద షపక
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:23
లస: పప

భరస : సడరఖ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:46
లస: ససస స
7763 SQX1925494
పపరర: రరగ భవఖ గబలర

95-153/725

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:69
లస: ససస స
7760 SQX2169076
పపరర: పదనకవత రరగస

7746 SQX2091288
పపరర: మహమకద ఖమన పఠరన

7741 SQX0845206
పపరర: అరరణ కలమమరర ససరరబబ యన

తసడడ:డ జజన సపజదన సయఖద
ఇసటట ననస:64-5-2031
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:64-5-2032
వయససస:48
లస: ససస స
7757 SQX1926062
పపరర: ససరరజననసర బ షపక

95-192/48

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రహననబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:62
లస: పప
7754 SQX2186286
పపరర: రతస మక పలలర పప గబ

7743 SQX1519703
పపరర: నససమమ సయఖద

95-6/951

భరస : శకనవరస రరవప ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:64-5-2030
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:32
లస: ససస స
7751 SQX2427821
పపరర: మహబగబ ఖమన పఠరన

95-156/784

భరస : ఖమగరరదధనన సయఖద
ఇసటట ననస:64-5-2031
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031/1
వయససస:32
లస: ససస స
7748 SQX2061729
పపరర: షరజహన పఠరన

7740 SQX2087591
పపరర: షఫస మహమకద

7738 SQX2040228
పపరర: మసస నమక గసగబల

భరస : వనసకయఖ గసగబల
ఇసటట ననస:64-5-2026
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మబఫసస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:64-5-2030
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-5-2031
వయససస:39
లస: పప
7745 SQX2508927
పపరర: షరజహన పఠరన

95-196/47

తసడడ:డ శకరరమబలల గబసతకల
ఇసటట ననస:64-5-2024
వయససస:42
లస: పప

భరస : షఫస మహమకద
ఇసటట ననస:64-5-2030
వయససస:29
లస: ససస స
7742 SQX2430684
పపరర: మహమద ఖమన పఠరన

7737 SQX0470369
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబసతకల

7762 SQX2244572
పపరర: సరసబశవరరవప రరగస

95-198/1366

తసడడ:డ సడరఖ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:64-5-2035
వయససస:28
లస: పప
95-196/54

7765 SQX1925387
పపరర: శకనవరససలల గబలర

95-196/55

తసడడ:డ భబసకర రరవప గబలర
ఇసటట ననస:64-5-2037
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: వరబడహకస కకరరరర
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95-196/56

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరరరర
ఇసటట ననస:64-5-2038
వయససస:32
లస: పప
7769 SQX2353696
పపరర: నగరనన షపక

95-188/1210

95-159/869

95-195/1422

95-195/1416

95-160/817

95-166/1017

95-160/812

7779 SQX1908342
పపరర: జన బబగబమ షపక

7782 SQX2226298
పపరర: మసరసన వల షపక

7785 SQX0127530
పపరర: అలవనలమక రరవపలపపడడ

7788 SQX1766450
పపరర: సదన శవ కలమమరర గరపసశశటట

95-162/826

7791 SQX0716860
పపరర: వణ తతట

95-145/1049

7794 SQX1800242
పపరర: ఆసజననయబలల కడడయస

7774 SQX1893890
పపరర: లకడక దదవమక గరరరగసటట

95-96/885

7777 SQX2209849
పపరర: అలమబదధనన షపక

95-195/1415

7780 SQX1927516
పపరర: ఆససయ బబగస షపక

95-195/141

భరస : గగసప మహహదథనన
ఇసటట ననస:64-6-223/7/12
వయససస:45
లస: ససస స
95-195/1423

7783 SQX2253441
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-196/841

తసడడ:డ వహహద
ఇసటట ననస:64-6-240
వయససస:56
లస: పప
95-160/682

7786 SQX0082982
పపరర: ననగలకడక అసతరరజ

95-196/58

భరస : శకనవరసరరవప అసత రరజ
ఇసటట ననస:64-6-2001
వయససస:34
లస: ససస స
95-162/731

7789 SQX1766484
పపరర: శకనవరస గరపసశశటట

95-162/732

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:47
లస: పప
95-196/59

తసడడ:డ గణణష తతట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:28
లస: ససస స
95-160/700

95-151/980

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:64-6-212
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస గరపసశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గరపసశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:79
లస: పప
7793 SQX1800259
పపరర: కకమల కడడయస

95-196/690

భరస : ననగగశశరరరవప రరవపలపపడడ
ఇసటట ననస:64-6-1785/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:74
లస: ససస స
7790 SQX2003648
పపరర: నరసససహ రరవప గరపసశశటట

7776 SQX2088078
పపరర: సరశత మటట పలర

7771 SQX2542272
పపరర: బబ షపక

భరస : వనసకట ససబబరరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:64-5-22002
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-240
వయససస:26
లస: పప

భరస : మబతఖలల మటట పలర
ఇసటట ననస:64-6-243/2
వయససస:42
లస: ససస స
7787 SQX2003630
పపరర: వనసకరయమక గరపసశశటట

95-159/878

భరస : దచలమ షపక
ఇసటట ననస:64-6-223/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపటట
ఇసటట ననస:64-6-233
వయససస:41
లస: ససస స
7784 SQX1923903
పపరర: గరపమక మటట పలర

7773 SQX2538288
పపరర: బబ షపక

95-188/1209

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:64-5-2042
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర మటట పలర
ఇసటట ననస:64-6-24
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:64-6-212
వయససస:28
లస: ససస స
7781 SQX1998970
పపరర: ధనలకడక పపటట

95-196/825

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:64-5-2042
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గరపస కకషష మటట పలర
ఇసటట ననస:64-6-24
వయససస:55
లస: ససస స
7778 SQX2209781
పపరర: రజయమ ససలమసనన సయద

7770 SQX2188274
పపరర: నయళమ చసద సయద

7768 SQX2346575
పపరర: షరకత అల మహమకద

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:64-5-2040
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నబస
ఇసటట ననస:64-5-2041
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:64-5-2042
వయససస:33
లస: పప
7775 SQX2437366
పపరర: ఈశశరమక మటట పలర

95-196/57

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప కకరరరర
ఇసటట ననస:64-5-2038
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:64-5-2040
వయససస:23
లస: ససస స
7772 SQX2531697
పపరర: రఫస షపక

7767 SQX1278317
పపరర: శకనవరసరరవప కకరరరర

7792 SQX0705723
పపరర: గణణష కలమమర తతట

95-196/60

తసడడ:డ శకధరరరవప తతట
ఇసటట ననస:64-6-2046
వయససస:53
లస: పప
95-160/701

7795 SQX0086116
పపరర: శక దడవ గసధస

95-196/61

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కడడయస
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కడడయస
భరస : మబరళకకషష గసధస
ఇసటట ననస:64-6-2046, SUDDAPALLIDONK ఇసటట ననస:64-6-2046, SUDDAPALLIDONK ఇసటట ననస:64-6-2047
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప
వయససస:37
లస: ససస స
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95-196/62

భరస : ససబడమణఖస డదసకరన
ఇసటట ననస:64-6-2047
వయససస:57
లస: ససస స
7799 SQX2186005
పపరర: అపరష డదసకరన

95-196/827

95-159/678

95-195/143

95-195/1398

95-196/829

95-143/739

95-192/1065

తసడడ:డ చదసచయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2057
వయససస:36
లస: పప

7809 SQX2463198
పపరర: ధన లకడక పరశస

7812 SQX2479079
పపరర: బబజర పరశస

7815 SQX2243590
పపరర: మసరసన షపక

7818 SQX1929033
పపరర: ఖమదసరరస షపజక

95-160/685

7821 SQX1960228
పపరర: ససభబన షపక

95-192/1064

7824 SQX2054229
పపరర: కకటమక మణణకల
భరస : చదసచయఖ మణణకల
ఇసటట ననస:64-6-2057
వయససస:57
లస: ససస స

7804 SQX1927649
పపరర: యమమన తనడడబబ యన

95-195/142

7807 SQX2237535
పపరర: శకనవరస తనడడబబ యన

95-196/828

7810 SQX2481281
పపరర: శకనవరస రరవప పరశస

95-195/1399

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పరశస
ఇసటట ననస:64-6-2051
వయససస:33
లస: పప
95-198/1368

7813 SQX2470722
పపరర: శకనవరస రరవప పరశస

95-198/1369

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పరశస
ఇసటట ననస:64-6-2051
వయససస:33
లస: పప
95-198/1370

7816 SQX2030740
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

95-160/813

తసడడ:డ చసడన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2053
వయససస:51
లస: పప
95-160/683

7819 SQX1929074
పపరర: షబనన షపజక

95-160/684

భరస : యమససన షపజక
ఇసటట ననస:64-6-2056
వయససస:19
లస: ససస స
95-160/686

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2056
వయససస:28
లస: పప
95-160/687

95-192/1063

తసడడ:డ ససబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:64-6-2056
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపజక
ఇసటట ననస:64-6-2056
వయససస:25
లస: పప
7823 SQX0439596
పపరర: శకనస మమనకల

95-195/1397

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:64-6-2052/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2053
వయససస:28
లస: ససస స
7820 SQX1929132
పపరర: యమససన షపజక

7806 SQX2160562
పపరర: రమదడవ తనడడబబ యన

7801 SQX2232940
పపరర: శవపడసరద ఓలలటట

తసడడ:డ శకనవరస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయబలల పరశస
ఇసటట ననస:64-6-2051
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ యయసరగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2052
వయససస:18
లస: పప
7817 SQX2335941
పపరర: జబన షపక

95-190/1100

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:64-6-2051
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసనల
ఇసటట ననస:64-6-2051
వయససస:26
లస: పప
7814 SQX2083210
పపరర: మబరళ యయసరగరరర

7803 SQX2282655
పపరర: శకనవరస తనడడబబ యన

95-196/826

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:64-6-2049
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-6-2050/1
వయససస:44
లస: ససస స
7811 SQX2168664
పపరర: గరపస మదసనల

95-145/1113

తసడడ:డ ససబబరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖరరవప పపననస
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:27
లస: పప
7808 SQX2261071
పపరర: లకడక తనడడబబ యన

7800 SQX2083566
పపరర: ససధనకర బసడడరవపరర

7798 SQX2186021
పపరర: మబరళ కకషష గసధస

తసడడ:డ రమమరరవప గసధస
ఇసటట ననస:64-6-2047
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజరతనస బసడడరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-2049
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ ఏకరసగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2050
వయససస:36
లస: పప
7805 SQX1927664
పపరర: చసటట పపననస

95-196/687

తసడడ:డ ససబడమణఖస డదసకరన
ఇసటట ననస:64-6-2047
వయససస:29
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష డదసకరన
ఇసటట ననస:64-6-2047
వయససస:24
లస: ససస స
7802 SQX2053379
పపరర: లకకయఖ ఏకరసగరరర

7797 SQX1989219
పపరర: మబరళ కకషష డదసకరన

7822 SQX2086742
పపరర: రసగమక ఏకరసగరరర

95-147/721

భరస : లకకయఖ ఏకరసగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2057
వయససస:36
లస: ససస స
95-160/814

7825 SQX2080208
పపరర: లకడక మణణకల

95-160/815

భరస : శకనస మణణకల
ఇసటట ననస:64-6-2057
వయససస:33
లస: ససస స
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7826 SQX2054211
పపరర: నగగశశరరరవప మణణకల

95-160/816

తసడడ:డ చదసచయఖ మణణకల
ఇసటట ననస:64-6-2057
వయససస:29
లస: పప
7829 SQX2312304
పపరర: గరవరరన రరవప ఉపపలపప

95-164/1075

95-160/691

95-160/929

95-195/145

95-198/1372

95-195/1246

95-195/147

భరస : ఏసస బగరరగ
ఇసటట ననస:64-6-2082
వయససస:47
లస: ససస స

7839 SQX2378784
పపరర: కసససరర మబతనఖల

7842 SQX2309086
పపరర: షపక రఫస

7845 AP151000663275
పపరర: పపదనకకసడమక మమడడగబల

7848 SQX0439208
పపరర: ససబబమక మమనకల

95-145/1050

7851 SQX1908391
పపరర: ఏడడకకసడలల మమదనసరన

95-198/1371

7854 SQX1583773
పపరర: రరమకకషష మమడసరన
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమడసరన
ఇసటట ననస:64-6-2082
వయససస:29
లస: పప

7834 SQX0439273
పపరర: చదసచయఖ యమటగరరర

95-160/693

7837 SQX2268134
పపరర: కసససరర మబతనఖల

95-192/1066

7840 SQX2307361
పపరర: షపక హఫసజజ

95-192/1067

భరస : షపక రఫస
ఇసటట ననస:64-6-2068
వయససస:28
లస: ససస స
95-198/1373

7843 SQX2061273
పపరర: హజరర షపక

95-192/857

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2073
వయససస:50
లస: ససస స
95-192/60

7846 SQX0439182
పపరర: శకనస మమనకల

95-160/694

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2079
వయససస:33
లస: పప
95-160/695

7849 SQX0439570
పపరర: శకనస మమనకల

95-160/696

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2081
వయససస:50
లస: పప
95-145/1051

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమదనసరన
ఇసటట ననస:64-6-2082
వయససస:53
లస: పప
95-195/150

95-160/690

భరస : దడవదనసస మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2064
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2081
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బగరరగ
ఇసటట ననస:64-6-2082
వయససస:27
లస: పప
7853 SQX1927573
పపరర: యలర మక బగరరగ

95-176/1066

భరస : వనసకటటశశరరర మమడడగబల
ఇసటట ననస:64-6-2075/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:64-6-2079
వయససస:39
లస: ససస స
7850 SQX1908375
పపరర: ససరగశ బగరరగ

7836 SQX2473130
పపరర: దడవదనసస మబతనఖల

7831 SQX0439315
పపరర: రమణమక మమనకల

తసడడ:డ లకకయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2062
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ షపక రరహహమన
ఇసటట ననస:64-6-2068
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2073
వయససస:30
లస: పప
7847 SQX1927359
పపరర: మమహబబననసర సయఖద

95-160/692

భరస : దడవదనసస మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2064
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : షపక రఫస
ఇసటట ననస:64-6-2068
వయససస:28
లస: ససస స
7844 SQX2086734
పపరర: నససర షపక

7833 SQX0439554
పపరర: రమణమక యమటగరరర

95-160/689

భరస : చదసచయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2061/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమ సరశమ మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2064
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరశమ మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2064
వయససస:29
లస: ససస స
7841 SQX2309409
పపరర: షపక హఫసజజ

95-195/144

భరస : చదసచయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2062
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖల బలరరమ సరశమ
ఇసటట ననస:64-6-2064
వయససస:57
లస: పప
7838 SQX1927540
పపరర: మమరర ససలలచన మబతనఖల

7830 SQX1928092
పపరర: ఉమదడవ ఎస

7828 SQX0439265
పపరర: చన రరవమక ఉపపలపప

భరస : పప లయఖ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:64-6-2058
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ ఎస
ఇసటట ననస:64-6-2058
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదన చదసచయఖ మమనకల
ఇసటట ననస:64-6-2061/1
వయససస:46
లస: పప
7835 SQX2217636
పపరర: మబతనఖల దడవదనసస

95-160/688

భరస : అసజయఖ ఉపపలపప
ఇసటట ననస:64-6-2058
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : అననపపరష ఉపపలపప
ఇసటట ననస:64-6-2058
వయససస:28
లస: పప
7832 SQX0439372
పపరర: చదసచయఖ మమనకల

7827 SQX0128173
పపరర: అననపపరష ఉపపలపప

7852 SQX0774042
పపరర: పదనకవత మసదసరన

95-195/149

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:64-6-2082
వయససస:43
లస: ససస స
95-195/151

7855 SQX2166619
పపరర: సరసబశవ రరవప గకసథథ

95-160/930

తసడడ:డ బల కకటయఖ గకసథథ
ఇసటట ననస:64-6-2083
వయససస:69
లస: పప

Page 266 of 320

7856 MLJ1733955
పపరర: శకమహలకడక గకసధథ
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95-195/153

భరస : హరర
ఇసటట ననస:64-6-2083
వయససస:44
లస: ససస స
7859 AP151000669140
పపరర: సతఖవత గకసధథ

95-195/154

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:64-6--2083
వయససస:44
లస: ససస స
95-195/156

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:64-6-2083
వయససస:65
లస: ససస స
7862 SQX2196376
పపరర: బబజర షపక

7857 AP151000669139
పపరర: శకలసతల గకసధథ

7860 SQX1928662
పపరర: భరత గకసథథ

7863 SQX2196756
పపరర: షకకర షపక

95-195/155

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:64-6-2083
వయససస:44
లస: ససస స
95-195/157

తసడడ:డ హరరబబబబ గకసథథ
ఇసటట ననస:64-6-2083
వయససస:23
లస: పప
95-195/1404

7858 AP151000669142
పపరర: ససధనరరణణ గకసధథ

7861 SQX1928415
పపరర: రరహన సయద

95-195/161

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:64-6-2084/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-195/1405

7864 SQX2196558
పపరర: షకకల షపక

95-195/1402

తసడడ:డ బకడ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084/1 , 10 LINE
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084/1 , 10 LINE
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084 , 5/3 LINE
వయససస:22
లస: పప

7865 SQX2196723
పపరర: మమలక షపక

7866 SQX1926534
పపరర: ననగబల బ షపక

7867 SQX1926500
పపరర: జమల షపక

95-195/1403

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2084 , 5/4 LINE
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2086
వయససస:24
లస: ససస స

7868 SQX1926591
పపరర: పరఖరరజజన షపక

7869 SQX1926476
పపరర: షరరఫ షపక

95-195/167

భరస : అలమరవపదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2086
వయససస:50
లస: ససస స
7871 SQX0084772
పపరర: తహహర షపక

95-196/64

తసడడ:డ మహమకద KHASIM షపజక
ఇసటట ననస:64-6-2091
వయససస:50
లస: పప
7877 SQX2091064
పపరర: బశ షపక

95-161/809

భరస : ఛనననబషర సయఖద
ఇసటట ననస:64-6-2099
వయససస:28
లస: ససస స
7883 SQX1401256
పపరర: యబసఫ షపక
తసడడ:డ సక ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2109
వయససస:60
లస: పప

7872 SQX0084293
పపరర: గగస బ షపక

95-196/65

7875 SQX1973148
పపరర: సబరర షపక

95-160/698

7878 SQX2171577
పపరర: బబషష షపక

95-161/997

95-196/66

7876 SQX2039899
పపరర: బబజద షపక

95-145/1114

7879 SQX2171569
పపరర: బబజద షపక

95-196/830

భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయససస:48
లస: ససస స

7881 SQX2090785
పపరర: జవద షపక

7884 SQX2168623
పపరర: రగషక షపక

7873 SQX1332337
పపరర: జమర బబషర షపక

భరస : బశ
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయససస:48
లస: ససస స

95-153/726

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2100
వయససస:18
లస: పప
95-192/65

95-195/169

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2090
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయససస:53
లస: పప
95-196/67

7870 SQX1926658
పపరర: షఫస షపక
తసడడ:డ అలమరవపదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2086
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2091
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2094
వయససస:53
లస: పప
7880 SQX1363969
పపరర: శరజదబబగస సయఖద

95-195/168

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2089
వయససస:61
లస: ససస స
95-160/697

95-195/166

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2086
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరవపదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2086
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2089
వయససస:41
లస: ససస స
7874 SQX1928977
పపరర: జజన బబషర షపజక

95-195/165

7882 SQX1332220
పపరర: అహమద షపక

95-196/68

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2100/1
వయససస:38
లస: పప
95-195/1413

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2116/2 , 9 LINE
వయససస:34
లస: ససస స

7885 SQX2267706
పపరర: యబసఫ షపక

95-196/833

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2116 vard no 17
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: మబసతనజ షపక
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95-165/808

భరస : ఖయబస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2118
వయససస:52
లస: ససస స
7889 SQX2020014
పపరర: ససభబన షపక

95-192/858

95-192/68

95-176/895

95-192/1071

95-195/205

95-195/185

భరస : అబబనల వరదడద సయద
ఇసటట ననస:64-6-2132
వయససస:25
లస: ససస స
7907 SQX1927136
పపరర: దనవపద సయద

95-195/188

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2239/2
వయససస:34
లస: ససస స

95-192/1069

7899 SQX2100733
పపరర: అబబనల ఖమదర ఖమన

7902 SQX1878859
పపరర: వనసకట మమధవ బసదనరవపరర

95-195/190

95-195/1247

7894 SQX1918812
పపరర: జరరన షపక

95-160/699

7897 SQX2351344
పపరర: మహబగబ వల షపక

95-192/1070

7900 SQX1927706
పపరర: గబలజజర షపక

95-195/178

భరస : మగబబల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2128
వయససస:58
లస: ససస స
95-195/183

7903 SQX1878842
పపరర: తరరమల బసదనరవపరర

95-195/184

తసడడ:డ శశభననదథడ బసదనరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-2131/3 WARD NO.17
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభననదథడ బసదనరవపరర
ఇసటట ననస:64-6-2131/3 WARD NO.17
వయససస:23
లస: ససస స

7905 SQX1927441
పపరర: బబజద బ షపక

7906 SQX1927102
పపరర: అపసర జహన సయద

95-195/186

7908 SQX2208999
పపరర: కరరమబలర షపక

7911 SQX1825702
పపరర: షహననజ షపక

7914 SQX1739721
పపరర: జజఖత కనకకచరర
భరస : బడహకనసదస కనకకచరర
ఇసటట ననస:64-6-2242
వయససస:37
లస: ససస స

95-195/187

భరస : దనవపద సయద
ఇసటట ననస:64-6-2132
వయససస:51
లస: ససస స
95-195/1381

7909 SQX1825660
పపరర: బబ ఆయషర షపక

95-195/189

భరస : హసపన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2201
వయససస:24
లస: ససస స
95-195/191

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2211
వయససస:25
లస: ససస స
95-125/17

95-192/67

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:64-6-2121/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ భకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-06-2197
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2209
వయససస:23
లస: ససస స
7913 SQX1900752
పపరర: షమమగన షపక

7896 SQX2346617
పపరర: శసషషన షపక

7891 SQX1932490
పపరర: అయయషర షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2121
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2132
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర సయద
ఇసటట ననస:64-6-2132
వయససస:58
లస: పప
7910 SQX1825686
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-195/175

తసడడ:డ ఖమన అబబనల అమద ఖమన
ఇసటట ననస:64-6-2121/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగసప సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2128 10 LINE
వయససస:68
లస: పప
7904 SQX1927060
పపరర: అఫసయమ సయద

7893 SQX1928464
పపరర: అఖల షపక

95-192/66

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120/3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2121
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహబగబ వల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2121/2
వయససస:47
లస: ససస స
7901 SQX1977149
పపరర: మగబబల షరరఫ మహమకద

95-192/859

తసడడ:డ చనన ఖమ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120/3
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2121
వయససస:38
లస: పప
7898 SQX2346369
పపరర: హవరబ షపక

7890 SQX2019842
పపరర: రగషక షపక

7888 SQX1738905
పపరర: రరజజశన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120/3
వయససస:20
లస: పప
7895 SQX1926559
పపరర: బబష షపక

95-195/1414

భరస : ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:64-6-2118
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబగబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2120
వయససస:49
లస: పప
7892 SQX1932474
పపరర: ససలమసన బబష షపక

7887 SQX2208213
పపరర: మబసతనజ షపక

7912 SQX2520245
పపరర: యమససకన షపక

95-195/1573

భరస : తనజదధనన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2236
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/95

7915 SQX1739697
పపరర: ఉమమరరణణ కలపపప

95-192/96

తసడడ:డ గబరవయఖ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2242
వయససస:42
లస: ససస స
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7916 SQX1739663
పపరర: శసకర కనకకచరర
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95-192/97

తసడడ:డ బడహకనసదస కనకకచరర
ఇసటట ననస:64-6-2242
వయససస:21
లస: పప
7919 SQX1787142
పపరర: హసససన షపక

95-192/99

95-192/102

95-196/69

95-196/837

95-155/1044

95-154/1106

95-155/757

తసడడ:డ లకకయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:64-6-2388/1
వయససస:44
లస: పప

7929 SQX2177616
పపరర: రరకరసన షపక

7932 SQX2307783
పపరర: ఆసజననయబలల వనజరసడర

7935 SQX1810688
పపరర: పసలనన పససపపలలటట

7938 SQX2145043
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-196/77

7941 SQX1925262
పపరర: సరయ కలమమర తనడడకకసడ

95-196/838

7944 SQX1923580
పపరర: షబయ ససలమసనన షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2388/1
వయససస:33
లస: ససస స

7924 SQX1787274
పపరర: బబబబ షపక

95-192/104

7927 SQX2088367
పపరర: అహమద షపక

95-196/688

7930 SQX2050961
పపరర: ఆసజననయబలల వనజరసడర

95-155/756

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:64-6-2378
వయససస:46
లస: పప
95-191/500

7933 SQX2307791
పపరర: రరజజమణణ వనజరసడర

95-192/1085

భరస : ఆసజననయబలల వనజరసడర
ఇసటట ననస:64-6-2378
వయససస:41
లస: ససస స
95-155/664

7936 SQX2529287
పపరర: రరమ దడవ బసడనరర

95-160/947

Deleted

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:64-6-2381
వయససస:42
లస: ససస స
95-163/1350

7939 SQX2145761
పపరర: అబబనల సలస షపక

95-163/1351

తసడడ:డ హషసస
ఇసటట ననస:64-6-2381/4
వయససస:19
లస: పప
95-196/78

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:64-6-2388/1
వయససస:20
లస: పప
95-196/80

95-192/101

తసడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:64-6-2376
వయససస:23
లస: పప

భరస : అబబనల హససస
ఇసటట ననస:64-6-2381/4
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:64-6-2388/1
వయససస:43
లస: ససస స
7943 SQX1925239
పపరర: లకడక ననరరయణ తనడడకకసడ

95-196/70

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:64-6-2381
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2381/1
వయససస:20
లస: పప
7940 SQX1925213
పపరర: వనసకటటశశరమక తనడడకకసడ

7926 SQX1925148
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

7921 SQX1787241
పపరర: మహబగబ షపక

తసడడ:డ ససభబవ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:64-6-2378
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస బసడరర
ఇసటట ననస:64-6-2381
వయససస:22
లస: ససస స
7937 SQX1995398
పపరర: అబబనల రజజక షపక

95-192/103

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షరరఫ
ఇసటట ననస:64-6-2376
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల వనజసడర
ఇసటట ననస:64-6-2378
వయససస:21
లస: పప
7934 SQX2059087
పపరర: రమమ దడవ బసడరర

7923 SQX1787159
పపరర: వకకమ మహమకద

95-192/1083

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2376
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2376
వయససస:36
లస: ససస స
7931 SQX2170702
పపరర: రవశసకర వర పడసరద వనజసడర

95-192/100

తసడడ:డ అల మహమకద
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగరస దయఖ తదలరగరరర
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:27
లస: పప
7928 SQX2267292
పపరర: ఫరతమ షపక

7920 SQX1787332
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

7918 SQX2261105
పపరర: పసడయసకర కరణణకకచనరరర

తసడడ:డ బడహకసడస కరణణకకచనరరర
ఇసటట ననస:64-6-2242
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రగషసద షపక
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:29
లస: పప
7925 SQX1277715
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తదలరగరరర

95-192/98

తసడడ:డ గబరవయఖ కనకకచరర
ఇసటట ననస:64-6-2242
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2243
వయససస:23
లస: ససస స
7922 SQX1787381
పపరర: రగషసద షపక

7917 SQX1739762
పపరర: బడహకనసదస కనకకచరర

7942 SQX1925197
పపరర: షరరఫ షపక

95-196/79

తసడడ:డ చస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-6-2388/1
వయససస:37
లస: పప
95-198/89

7945 SQX1926849
పపరర: జబన షపక

95-195/192

భరస : ఫసరరజ జన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2390
వయససస:28
లస: ససస స
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7946 SQX0083576
పపరర: సరహహరస షపక
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95-196/83

భరస : మహబగబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2390
వయససస:51
లస: ససస స
95-196/689

భరస : పరపరరవప మమకరననబబ యనన
ఇసటట ననస:64-6-2392
వయససస:74
లస: ససస స
95-198/1389

95-195/1421

95-196/89

భరస : తరరపతరరవప ఆకకన
ఇసటట ననస:64-6-2400
వయససస:30
లస: ససస స

95-195/194

7956 SQX2444909
పపరర: ససరరసదడ చసక

7959 SQX2375145
పపరర: పలస కకటటశశరర

95-196/91

భరస : శకరరమబలల మమమడనల
ఇసటట ననస:64-6-2403/1
వయససస:79
లస: ససస స

7962 SQX0086082
పపరర: జయలకడక పప తష
స ల

95-198/1390

95-192/105

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప పరలకలకరర
ఇసటట ననస:64-6-2408/2
వయససస:22
లస: పప

7965 SQX0453837
పపరర: వరరసజననయబలల పరశస

95-198/1395

భరస : శశషగరరర రరవప పలకలకరర
ఇసటట ననస:64-6-2408/8
వయససస:38
లస: ససస స

7968 SQX2413078
పపరర: శశషగరరర రరవప పలకలకరర

95-196/92

భరస : బబలయఖ పపలర ల చదరరవప
ఇసటట ననస:64-6-2409/10 ,
వయససస:33
లస: ససస స

7971 SQX1987973
పపరర: ససపపరష వరటటర పటట

95-196/94

భరస : ననరరయణ సరశమ థడలలలరర
ఇసటట ననస:64-6-2436/12
వయససస:35
లస: ససస స

7974 SQX2335750
పపరర: అశశక మబతనఖల

7957 SQX2196848
పపరర: ఈలసమమక తలక
ర రర

95-196/840

7960 SQX0083667
పపరర: వరమక ససగగప

95-196/90

7963 SQX0648071
పపరర: పడసరద లకడకపప తష
స ల

95-196/93

7966 SQX0453431
పపరర: ఆనసదరరవప పరశస

95-196/95

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పరశస
ఇసటట ననస:64-6-2408/6
వయససస:26
లస: పప
95-195/1424

7969 SQX2403624
పపరర: లకడక పడసనన పలకలకరర

95-195/1425

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పలకలకరర
ఇసటట ననస:64-6-2408/8
వయససస:19
లస: ససస స
95-196/692

తసడడ:డ కసయఖ వరటటర పటట
ఇసటట ననస:64-6-2426/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-192/1090

95-195/195

తసడడ:డ అపరపరరవప లకడకపప తష
స ల
ఇసటట ననస:64-6-2406
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరవప పలకలకరర
ఇసటట ననస:64-6-2408/8
వయససస:44
లస: పప
95-145/1120

7954 SQX1928761
పపరర: సతఖననరరయణ చనవరల

భరస : శవయఖ ససగగప
ఇసటట ననస:64-6-2403/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పరశస
ఇసటట ననస:64-6-2408/6
వయససస:41
లస: పప
95-190/1102

95-196/88

తసడడ:డ పడసరద రరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:64-6-2397
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప పప తష
స ల
ఇసటట ననస:64-6-2406
వయససస:51
లస: ససస స

7964 SQX1774785
పపరర: సరయ కకరణ పరలకలకరర

7951 SQX0084160
పపరర: రమమదడవ దదసనడడరర

తసడడ:డ ఆసజననయబలల చనవరల
ఇసటట ననస:64-6-2396
వయససస:41
లస: పప

భరస : పలస కకసడ
ఇసటట ననస:64-6-2400
వయససస:38
లస: ససస స

7961 SQX0084509
పపరర: మహలకకమక మమమడనల

7973 SQX2289007
పపరర: ననగ లకడక థడలలలరర

7953 SQX1928845
పపరర: లకడక చనవరల

95-196/86

భరస : శవయఖ దదసనడడరర
ఇసటట ననస:64-6-2394
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చసక
ఇసటట ననస:64-6-2396
వయససస:21
లస: పప

7958 SQX0868281
పపరర: లకడక అకకన

7970 SQX2108587
పపరర: రమమదడవ పపలర ల చదరరవప

95-164/869

భరస : సతఖననరరయణ చనవరల
ఇసటట ననస:64-6-2396
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చసక
ఇసటట ననస:64-6-2396
వయససస:21
లస: పప

7967 SQX2344992
పపరర: ననగ వరరన పలకలకరర

7950 SQX2055580
పపరర: నగరజ దడదడడకలరర

7948 SQX0082925
పపరర: ననగరరజకలమమరర మమకరబబ యన

భరస : శవ రరమ పడసరద మమకరబబ యన
ఇసటట ననస:64-6-2392
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ దడదడడకలరర
ఇసటట ననస:64-6-2394
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:64-6-2394
వయససస:25
లస: ససస స
7955 SQX2442689
పపరర: ససరరసదడ చసక

95-196/84

తసడడ:డ మహబగబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:64-6-2390
వయససస:32
లస: పప

7949 SQX2076917
పపరర: లసగమక మమకరననబబ యనన

7952 SQX2305654
పపరర: రరన షపక

7947 SQX0445312
పపరర: ఫసరరజ జజన షపక

7972 SQX2211217
పపరర: సరసశత గబసటటరర

95-195/1428

భసధసవప: మలలర శశరర ననదదసడర
ఇసటట ననస:64-6-2432/3 ward 17
వయససస:68
లస: ససస స
95-198/1403

తసడడ:డ ససరర మబరళమహన రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2436/12
వయససస:29
లస: పప

7975 SQX2273647
పపరర: మమనక మబతనఖల

95-198/1404

భరస : అశశక మబతనఖల
ఇసటట ననస:64-6-2436/12
వయససస:21
లస: ససస స
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7976 SQX2283927
పపరర: లకడక పరరశత పపసదదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-195/1431

భరస : వనసకటటశశరరర పపసదదల
ఇసటట ననస:64-6-2436/20
వయససస:64
లస: ససస స
7979 SQX1925940
పపరర: సదస
ర ణ రరవప బబ టటట

95-196/121

తసడడ:డ సమయయల బబ టటట
ఇసటట ననస:64-15-1202/3
వయససస:53
లస: పప
7982 MLJ3153368
పపరర: ససరగషరబబబ కర

95-196/124

95-196/126

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-17-1659
వయససస:29
లస: పప
7991 SQX1277269
పపరర: సరయ గరపస ననధ లసకపలర
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:64-56-882
వయససస:26
లస: పప
7994 SQX2383925
పపరర: జససకన పటబన

95-192/1034

95-192/1036

భరస : ననగగశశర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:64-422
వయససస:41
లస: ససస స

7983 MLJ3153277
పపరర: సరసబశవరరవప జజనననదసల

95-196/125

7986 MLJ3151669
పపరర: నససర షపక

95-196/127

7995 SQX2373900
పపరర: ఖరరమబలమర పటబన

7998 MLJ3729308
పపరర: రరతష గగవథదటట

95-192/1044

8001 SQX2456697
పపరర: శకనవరస రరవప నకకల

95-196/130

95-157/1554

తసడడ:డ రమబలల నకకల
ఇసటట ననస:64-422/1
వయససస:34
లస: పప

95-196/128

7990 SQX2050334
పపరర: అలస షపక

95-155/753

7993 SQX2373504
పపరర: హససన పటబన

95-190/1096

తసడడ:డ ఖరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:64-412/2
వయససస:20
లస: ససస స
95-196/802

7996 SQX2383891
పపరర: భససరరన పటబన

95-198/1348

భరస : ఖరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:64-412/2
వయససస:38
లస: ససస స
95-197/852

7999 SQX1473834
పపరర: ననగ లకడక పప తషనసరర

95-163/937

భరస : బడహకస పప తషనసరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/502

Deleted

8004 SQX2273548
పపరర: వనసకటటష నకకల

7987 MLJ3152865
పపరర: మబజజబ షపక

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:64-18-1664
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల నకకల
ఇసటట ననస:64-419
వయససస:43
లస: పప
95-155/666

95-196/676

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-17-1659
వయససస:29
లస: పప

7989 AP151000666562
పపరర: మమలమల షపక

7992 SQX2246734
పపరర: మమరరత దడవ పరలమపప డ లక

7984 SQX2000222
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన
తసడడ:డ మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:64-17-1600
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆదథయఖ గగవథదటట
ఇసటట ననస:64-416
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల పప తషనడరర
ఇసటట ననస:64-418
వయససస:29
లస: ససస స
8003 SQX1831999
పపరర: సతఖవత కకతస పలర

భరస : సరసబశవరరవప జజననన దసల
ఇసటట ననస:64-17-1538
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసరసనన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:64-412/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:64-414
వయససస:50
లస: పప
8000 SQX2249621
పపరర: గబరవమక పప తషనడరర

95-196/123
7981 MLJ3162823
పపరర: లకకషజ భబరత జజనననదసల 

95-196/122

భరస : వనసకట ససబబరరవప పరలమపప డ లక
ఇసటట ననస:64-408/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరరమబలమర పటబన
ఇసటట ననస:64-412/2
వయససస:18
లస: ససస స
7997 SQX2295301
పపరర: ససభబన షపక

7980 MLJ3162849
పపరర: పదనకవత  కసదసల

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-17-1659
వయససస:29
లస: పప
95-115/505

95-166/1018

భరస : సదస
ర ణ రరవప బబ టటట
ఇసటట ననస:64-15-1202/3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:64-17-1659
వయససస:29
లస: పప
95-196/129

7978 SQX1923937
పపరర: కలమమరర బబ టటట

తసడడ:డ బడహహకసదడరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:64-8-207,YADAVA BAZAR
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ జజననన దసల
ఇసటట ననస:64-17-1538
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటమరరక
ఇసటట ననస:64-17-1658
వయససస:29
లస: పప
7988 AP151000666612
పపరర: అజస షపక

95-175/1058

భరస : వనసకటటశశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:64-17-1538
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కర
ఇసటట ననస:64-17-1538
వయససస:29
లస: పప
7985 SQX0453910
పపరర: అయఖపప గబపరస మటమరరక

7977 SQX2483063
పపరర: శవ అసకమకరరవప ఆలపరటట

95-198/1363

8002 SQX2401644
పపరర: బడహకస నకకల

95-156/1044

తసడడ:డ శకనవరస రరయ నకకల
ఇసటట ననస:64-419
వయససస:20
లస: పప
8005 SQX2273563
పపరర: శక లకడక నకకల

95-198/1364

భరస : వనసకటటష నకకల
ఇసటట ననస:64-422/1
వయససస:27
లస: ససస స
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8006 SQX1920529
పపరర: గరయతడ ఉపపపగబసడర
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95-163/939

భరస : శకనవరస రరవప ఉపపపగబసడర
ఇసటట ననస:64-423
వయససస:30
లస: ససస స
8009 SQX2179885
పపరర: ననగ మణణ ఇకలకరరస

95-196/814

95-155/754

95-163/940

95-161/813

95-195/252

95-195/1255

95-195/255

తసడడ:డ తరరపరలల రరడడడ గరగగరర
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:26
లస: పప

8019 SQX2545119
పపరర: మరరయమక వనమవరపప

8022 SQX1721083
పపరర: చరసజవ రరవపరర

8025 SQX1943992
పపరర: ననగలకడక తనసడడ

8028 SQX1729409
పపరర: రమణమక కకలలకకసడ

95-195/258

8031 SQX1721125
పపరర: రమణయఖ కకలకకసడన

95-190/1321

8034 SQX0755173
పపరర: ఈశశరమక లచచ
భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1069
వయససస:77
లస: ససస స

8014 SQX1991348
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-196/681

8017 SQX0128306
పపరర: లకకయఖ రరవపరర

95-160/702

8020 SQX1853290
పపరర: బబషడ పరరశన షపక

95-156/707

భరస : అఫప డ స షపక
ఇసటట ననస:65-11-895
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/253

8023 SQX2000123
పపరర: చరసజవ రరవపరర

95-195/1254

తసడడ:డ కకషష మగరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:65-11-1064
వయససస:33
లస: పప
95-105/916

8026 SQX1616210
పపరర: బబల ససబడహకణఖస దగబరపరటట

95-195/254

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల దగబరపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1066
వయససస:25
లస: పప
95-195/256

8029 SQX0061465
పపరర: శకకరసత శశషస

95-195/257

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శశషస
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:30
లస: పప
95-195/259

తసడడ:డ శశషయఖ కకలకకసడన
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:68
లస: పప
95-195/1433

95-196/816

తసడడ:డ పపదనయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:64-41775
వయససస:63
లస: పప

భరస : రమణయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదథననరరయణ శశషస
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:55
లస: పప
8033 SQX2211472
పపరర: రమమనజ రరడడడ ననగగరర

95-163/941

భరస : ససబడహకణఖస తనసడడ
ఇసటట ననస:65-11-1065
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప శశషస
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:48
లస: ససస స
8030 SQX1495747
పపరర: సరసబ శవ రరవప శశషస

8016 SQX1920412
పపరర: వనసకటటశశరరర ననగమబసతల

8011 SQX2196699
పపరర: శక రరమ మగరరస ఇకలకరరస

భరస : హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:64-472/7
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమగరరస రరవపరర
ఇసటట ననస:65-11-1064
వయససస:33
లస: పప

భరస : చరసజవ రరవపరర
ఇసటట ననస:65-11-1064
వయససస:29
లస: ససస స
8027 SQX1443894
పపరర: ధన లకడక శశషస

95-155/755

భరస : యకకబ వనమవరపప
ఇసటట ననస:65-11-453
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1064
వయససస:41
లస: ససస స
8024 SQX2002939
పపరర: లకడక తరరపతమక రరవపరర

8013 SQX1994391
పపరర: బబజద బ సయఖద

95-196/137

తసడడ:డ ఆనసద ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-424, 1 LINE
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చలర యఖ ననగమబసతల
ఇసటట ననస:64-1919
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖరరఫ సయద
ఇసటట ననస:65-11-311
వయససస:27
లస: పప
8021 SQX1732130
పపరర: సపజదనమక అవగన

95-196/815

భరస : మగసర సయఖద
ఇసటట ననస:64-472/7
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటవరరర
ఇసటట ననస:64-1919
వయససస:22
లస: ససస స
8018 SQX2073799
పపరర: కమల బబష సయద

8010 SQX2196491
పపరర: శరకవణణ ఇకలకరరస

8008 SQX1278341
పపరర: వల షపక

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:64-424
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమగరరస ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-424 , 1 LINE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:64-472/7
వయససస:45
లస: పప
8015 SQX1920420
పపరర: పప లమక ననగమబసతల

95-196/135

భరస : వనసకటటశశరరర కటబరర
ఇసటట ననస:64-424
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శక రరమమగరరస ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:64-424 , 1 LINE
వయససస:43
లస: ససస స
8012 SQX1989227
పపరర: మగసర సయఖద

8007 SQX0868406
పపరర: సరళళదడవ కటబరర

8032 SQX2260180
పపరర: జజనస ననగగరర

95-195/1432

తసడడ:డ రమణ రరడడడ ననగగరర
ఇసటట ననస:65-11-1068
వయససస:34
లస: పప
95-198/542

8035 SQX2453090
పపరర: భవన శసకర గసగధనరర

95-196/861

తసడడ:డ శవ నగగశశరరరవప గసగరదనఋ
ఇసటట ననస:65-11-1070
వయససస:18
లస: పప
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95-198/543

భరస : పడవణబకమమర
ఇసటట ననస:65-11-1070
వయససస:36
లస: ససస స
8039 SQX2341980
పపరర: రజజ షపక

95-193/1210

తసడడ:డ సతస ర షబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1073
వయససస:40
లస: పప
8042 SQX1721166
పపరర: హహసపసన షపక

95-195/261

95-196/694

భరస : షపక ఈససబ
ఇసటట ననస:65-11-1078
వయససస:31
లస: ససస స
8051 SQX0904425
పపరర: ఈశశరర ఇసదథకవలర

95-196/172

95-196/174

95-195/264

తసడడ:డ షహహద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/1
వయససస:18
లస: పప

95-196/169

8046 SQX2068757
పపరర: రగషక షపక

8049 SQX2179851
పపరర: శశశదన షపక

8052 SQX0904417
పపరర: మశశనమమక ఇసడడకలర

8055 SQX1825744
పపరర: షరహహదన షపక

8058 MLJ1731330
పపరర: వరబడహకయఖ

95-172/547

8061 SQX1832765
పపరర: జజన షరహహద షపక

95-196/695

8064 SQX2529774
పపరర: ఆరరఫర షపక
భరస : అసకతషలమర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/4
వయససస:31
లస: ససస స

8044 SQX1879030
పపరర: ఇససబ షపక

95-196/171

8047 SQX2229672
పపరర: లమలబ షపక

95-196/862

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1078
వయససస:59
లస: పప
95-196/864

8050 SQX2196624
పపరర: ఈససబ షపక

95-196/865

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1078 1 LINE
వయససస:36
లస: పప
95-196/173

8053 SQX1830074
పపరర: పపలమరరరవప ఎసడడపలర

95-172/546

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎసడడపలర
ఇసటట ననస:65-11-1080
వయససస:41
లస: పప
95-195/262

8056 AP151000669118
పపరర: మలలర శశరర చనగసటట

95-195/263

భరస : వనసకటటశశరరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1082
వయససస:55
లస: ససస స
95-195/265

8059 AP151000666033
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చనగసటట

95-195/266

తసడడ:డ వరయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1082
వయససస:60
లస: పప
95-172/548

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/1
వయససస:47
లస: పప
95-195/1434

95-195/260

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1077
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1082
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/1
వయససస:21
లస: పప
8063 SQX2440261
పపరర: జలమన షపక

8043 SQX1645902
పపరర: అశకపపన షపక

95-193/1209

తసడడ:డ సససగరరయఖ గరబదడసస
ఇసటట ననస:65-11-1075
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1081
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1082
వయససస:55
లస: ససస స
8060 SQX1831692
పపరర: మరర షరరఫ షపక

8041 SQX1721463
పపరర: శకనవరసరరవప గరబదడసస

95-193/1211

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-11-1079
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బళళ
ఇసటట ననస:65-11-1080
వయససస:33
లస: ససస స
8057 AP151000669062
పపరర: లలత చనగసటట

8040 SQX2341808
పపరర: పరఖరరజజన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1078 1 LINE
వయససస:64
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1079
వయససస:32
లస: ససస స
8054 SQX0904433
పపరర: నససమమ షపక

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1073
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సపజద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1077
వయససస:29
లస: ససస స
95-196/863

8038 SQX2344372
పపరర: రమమజ షపక

తసడడ:డ శవ నగగశశరరరవప గసగరదనఋ
ఇసటట ననస:65-11-1070
వయససస:18
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1075
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1077
వయససస:30
లస: పప
8048 SQX2278125
పపరర: షపక ఖమదర బఇవనజ

95-198/1417

తసడడ:డ సతస ర షబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1073
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1075
వయససస:70
లస: పప
8045 SQX2068781
పపరర: సపజద షపక

8037 SQX2456424
పపరర: భవన శసకర గసగధనరర

8062 SQX1825751
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-195/267

భరస : బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-64/1514

8065 SQX2529683
పపరర: ఆశ బఇవనజ షపక

95-192/1250

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:65-11-1082/4
వయససస:59
లస: ససస స
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8066 SQX1616285
పపరర: అరరణ కలమమరర ఓగబబబ యన

95-195/268

భరస : శవ కకటటశశర రరవప ఒగబబబ యన
ఇసటట ననస:65-11-1083
వయససస:32
లస: ససస స

8067 SQX1939941
పపరర: కకటటశశరర పరలస

భరస : కకసడన పరలస
ఇసటట ననస:65-11-1083
వయససస:38
లస: ససస స

95-195/271 8070 AP151000666424
8069 SQX1616228
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప ఒగబబబ యన
పపరర: సరసబశవరరవప చనగసటట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఒగబబబ యన
ఇసటట ననస:65-11-1083
వయససస:37
లస: పప
8072 SQX2357010
పపరర: ససధనరసస రరడడడ జకకస

95-194/793

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:35
లస: పప
8078 SQX2238202
పపరర: మమధవ రరడడడ జకకస

95-196/866

భరస : శకనవరస యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1085
వయససస:33
లస: ససస స
8084 SQX0738054
పపరర: ఆసజననయబలల వరరకలసటర

95-195/278

95-195/280

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1132
వయససస:40
లస: పప

95-196/176

8079 SQX2238616
పపరర: రమణ జకకస

8082 SQX1575986
పపరర: పసచచమక యయరరవ

8085 SQX1773167
పపరర: కరరషరక షపక

8088 SQX1732734
పపరర: శక లకడక ఎలలపపరర

95-196/869

8091 SQX2160844
పపరర: మమలమల షపక

95-196/867

8094 SQX2484350
పపరర: రరజఖలకడక కకటపరటట
భరస : చనన కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1133
వయససస:36
లస: ససస స

8074 SQX1732502
పపరర: మలలర శశరర కలరరక

95-195/273

8077 SQX1587585
పపరర: గసగరరజ తషలర మలర

95-196/177

8080 SQX2223139
పపరర: తషలసమక కతష
స ల పలర

95-196/868

భరస : రమణ రరడడడ కతష
స ల పలర
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:46
లస: ససస స
95-195/276

8083 SQX1575457
పపరర: శకనవరస యయరరవ

95-195/277

తసడడ:డ మగరస యఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1085
వయససస:34
లస: పప
95-195/567

8086 SQX1732585
పపరర: లకషమక కకటపరటట

95-195/279

భరస : మమలమ కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1086
వయససస:54
లస: ససస స
95-195/281

8089 SQX1732759
పపరర: చటమక ఎలలపపరర

95-195/282

భరస : యలమసద ఎలలపపరర
ఇసటట ననస:65-11-1087
వయససస:68
లస: ససస స
95-196/870

తసడడ:డ ఖసదసనస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1089
వయససస:58
లస: పప
95-192/1231

95-196/175

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస ఎలలపపరర
ఇసటట ననస:65-11-1087
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1089
వయససస:65
లస: ససస స
8093 SQX2502904
పపరర: చనన కకసడయఖ కకటపరటట

8076 SQX0085597
పపరర: ధనలకడక తషలమలర 

8071 SQX0084327
పపరర: సరవతడ చలమగసటట

భరస : సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1085 1ST LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1086
వయససస:59
లస: పప
8090 SQX2160836
పపరర: నససమబననసర షపక

95-195/272

భరస : మగరస యఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1085
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:65-11-1085
వయససస:38
లస: పప
8087 SQX1721406
పపరర: మమలకకసడయఖ కకటపరటట

8073 SQX1825777
పపరర: జజన బ షపక

భరస : మమధవ రరడడడ జకకస
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:46
లస: ససస స
95-195/275

95-195/270

భరస : వర బడహకయఖ చలగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1083
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ తషలమల
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసల రరడడడ జకకస
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:51
లస: పప
8081 SQX1575432
పపరర: రరధథక యయరరవ

95-195/1155

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:30
లస: ససస స
95-195/274

8068 SQX1939933
పపరర: గరపస పరలస

తసడడ:డ కకసడన పరలస
ఇసటట ననస:65-11-1083
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:65-11.1083
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరడడడ జకకస
ఇసటట ననస:65-11-1084
వయససస:19
లస: పప
8075 SQX1721216
పపరర: గరపస కకషష కలరరక

95-195/269

8092 SQX1645720
పపరర: కరరషరక షపక

95-196/178

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1089/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-147/816

8095 SQX1394378
పపరర: పదనకవత యరవ

95-195/296

భరస : గబరవయఖ యరవ
ఇసటట ననస:65-11-1135
వయససస:29
లస: ససస స
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8096 SQX1832799
పపరర: ననగగసదడ బబబబ బబ గర వరపప

95-172/550

తసడడ:డ శకనస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:22
లస: పప
8099 AP151000669286
పపరర: ధనలల్కక బబ గర వరపప

95-195/298

95-196/199

95-194/430

భరస : వనసకటటశశరరర పరతపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1139
వయససస:44
లస: ససస స
8108 SQX2117935
పపరర: తరరమల మలర

95-197/600

95-195/302

95-195/304

95-161/812

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:65-11-1145
వయససస:26
లస: పప
8123 SQX2169092
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరధరర
తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1146
వయససస:46
లస: పప

8104 SQX1878768
పపరర: ననగమణణ చనవల

95-195/301

8106 SQX1979657
పపరర: మణణకసఠ పరతపరటట

8107 SQX0567669
పపరర: ఖతజజ షపక

95-194/431

8109 SQX0677922
పపరర: మబనన షపక

8112 SQX0845057
పపరర: వజయ లకడక నడతలపరటట

8115 SQX1721182
పపరర: కకషప ర కలమమర యరవ

8118 SQX0716852
పపరర: లలఖఖ చతస జలలర

8121 SQX0689513
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చతస జలలర

8124 SQX1732841
పపరర: ససత రరవమక గసగదనరర
భరస : శకనవరస రరవప గసగదనరర
ఇసటట ననస:65-11-1146
వయససస:45
లస: ససస స

95-194/432

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1140
వయససస:28
లస: ససస స
95-196/200

8110 SQX0706085
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-196/201

తసడడ:డ ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:65-11-1141/1
వయససస:45
లస: పప
95-195/303

95-195/1436
8113 SQX2210169
పపరర: ఓస సరయ పడకరశ నడతలపరటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1143
వయససస:22
లస: పప
95-195/305

8116 SQX1721364
పపరర: వనసకటటశశరరర యరవ

95-195/306

తసడడ:డ పపలర యఖ యరవ
ఇసటట ననస:65-11-1144
వయససస:46
లస: పప
95-194/433

8119 SQX0716878
పపరర: అరరణ జజఖత చతస జలలర

95-194/434

భరస : మలర కరరరరనరరడడడ చతస జలలర
ఇసటట ననస:65-11-1145
వయససస:40
లస: ససస స
95-194/436

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:65-11-1145
వయససస:51
లస: పప
95-194/795

95-196/198

భరస : సరయ రరస చనవల
ఇసటట ననస:65-11-1138 SUDDAPALLIDONK
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:65-11-1145
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/435

8101 SQX0085126
పపరర: ఆదథలకడక అళళచదరరవప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:65-11-1138 JANI NITHYAM JAY
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరవ
ఇసటట ననస:65-11-1144
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1145
వయససస:37
లస: ససస స
8120 SQX1196550
పపరర: శశధర చటట జలలర

95-195/300

భరస : నరసససహ రరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1143
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యమరవ
ఇసటట ననస:65-11-1144
వయససస:42
లస: ససస స
8117 SQX2087450
పపరర: అమర సయఖద

8103 SQX1840669
పపరర: సరయ రరస చనవల

95-195/297

భరస : వనసకట సరశమ అలచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇసకయల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1141/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1143
వయససస:26
లస: ససస స
8114 SQX1729573
పపరర: ససబబ లకకమక యమరవ

95-195/299

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరతపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1139
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అపపల ననయబడడ మలర
ఇసటట ననస:65-11-1141
వయససస:26
లస: పప
8111 SQX0845065
పపరర: అనడష నడతలపరటట

8100 AP151000666068
పపరర: శకనస బబ గర వరపప

8098 SQX1825876
పపరర: ఆదథలకడక బబ గర వరపప

భరస : బబలకకషష బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:43
లస: పప

భరస : లకకయఖ అలచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:61
లస: ససస స
8105 SQX0845198
పపరర: పదక పరతపరటట

95-172/551

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:65-11-1138
వయససస:43
లస: ససస స
8102 SQX0084244
పపరర: ఆదథలకడక అళళచదరరవప

8097 SQX1832807
పపరర: బబల కకషష బబ గర వరపప

8122 SQX1962737
పపరర: తరరమల శవ గరపస

95-192/803

భసధసవప: రమమసజనఉలక
ఇసటట ననస:65-11-1146
వయససస:23
లస: పప
95-195/307

95-195/308
8125 SQX1733559
పపరర: తరరమల ససవర గరపస గసగదనరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసగదనరర
ఇసటట ననస:65-11-1146
వయససస:22
లస: పప
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8126 SQX1733534
పపరర: శకనవరస రరవప గసగదనరర

95-195/309

తసడడ:డ బసవయఖ గసగదనరర
ఇసటట ననస:65-11-1146
వయససస:48
లస: పప
8129 SQX0561977
పపరర: జయలకడక కకటడ

95-196/202

95-195/312

95-198/560

95-197/50

95-195/315

95-198/562

భరస : శశఖర బబబబ ననదదసడర
ఇసటట ననస:65-11-1152
వయససస:37
లస: ససస స
8147 SQX2087294
పపరర: బబజ సయఖద

95-195/1257

తసడడ:డ జకకకయ
ఇసటట ననస:65-11-1155
వయససస:49
లస: పప

95-196/206

8139 SQX1784123
పపరర: మమహహమగద షపక

8142 SQX1616186
పపరర: పడమల రరణణ రగకపలర

95-196/211

95-198/561

8134 MLJ1730654
పపరర: శకనవరస రరవప మసడనదథ

95-196/205

8137 SQX1240183
పపరర: గరవసదమక గగలగన

95-197/49

8140 SQX0585653
పపరర: రరజఖలకడక ననదదసడర

95-195/313

భరస : శశఖర బబబబ
ఇసటట ననస:65-11-1152
వయససస:35
లస: ససస స
95-196/207

8143 SQX1616194
పపరర: ససకగష రగకపలర

95-196/208

భరస : లలట ఆర వ ససబబ రరవప రగకపలర
ఇసటట ననస:65-11-1152
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట ఆర వ ససబబ రరవప రగకపలర
ఇసటట ననస:65-11-1152
వయససస:29
లస: పప

8145 SQX1380377
పపరర: ననగలకడక జడల

8146 SQX2053692
పపరర: బబజ సయఖద

95-195/316

8148 SQX0284794
పపరర: మబసతనజ పఠరన పఠరన

8151 SQX2098291
పపరర: అమర సయద

8154 SQX0755595
పపరర: వనసకట ననగసజననయబలల
కరకలమమనస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1157
వయససస:44
లస: పప

95-160/818

తసడడ:డ ఖససస పసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:44
లస: పప
95-196/209

8149 SQX0239970
పపరర: జహరరభ సయఖద సయమద

95-196/210

భరస : జకరయ సయమద
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:78
లస: ససస స
95-196/702

తసడడ:డ బబజ సయద
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:37
లస: ససస స
95-196/213

95-198/559

భరస : బబచచయఖ గగలగన
ఇసటట ననస:65-11-1149
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర సపజడ
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:45
లస: పప
8153 AP151000666481
పపరర: సలస సయఖద

8136 SQX0091538
పపరర: మబసలయఖ చకకల

8131 SQX1240571
పపరర: మహనసద వనమగరర

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మసడనదథ
ఇసటట ననస:65-11-1148/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకకయఖ జడల
ఇసటట ననస:65-11-1153
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస పసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1154
వయససస:44
లస: పప
8150 SQX1883446
పపరర: బబజ సపజడ

95-196/204

తసడడ:డ అజజ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1149
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:65-11-1152
వయససస:40
లస: పప
8144 SQX1924562
పపరర: రరజఖలకడక ననదదసడర

8133 SQX0677989
పపరర: లకడక మసడనదథ

95-195/311

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ వనమగరర
ఇసటట ననస:65-11-1148
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చకకల
ఇసటట ననస:65-11-1149
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమణ గగలగన
ఇసటట ననస:65-11-1149
వయససస:25
లస: పప
8141 SQX0285973
పపరర: శశఖర బబబబ ననదదసడర

95-196/203

భరస : ససబబబరరడడడ మసడనదథ
ఇసటట ననస:65-11-1148/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసడనదథ
ఇసటట ననస:65-11-1148/2
వయససస:21
లస: ససస స
8138 SQX1293463
పపరర: రరమకకషష గగలగన

8130 SQX0445270
పపరర: భబసకర రరవప కకటడ

8128 MLJ1730647
పపరర: తరరపతరరడడడ బగసస

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:65-11-1148
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-11-1148
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మసడనదథ
ఇసటట ననస:65-11-1148/1
వయససస:34
లస: పప
8135 SQX1940105
పపరర: ననగ లకడక మసడనదథ

95-195/310

భరస : తరరపతరరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:65-11-1148
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1148
వయససస:43
లస: ససస స
8132 SQX1721240
పపరర: శకనవరసరరవప మసడనదథ

8127 SQX0677971
పపరర: వనసకటమక బగసస

8152 SQX0284745
పపరర: షరజహన

95-196/212

భరస : సలస సయమద
ఇసటట ననస:65-11-1155
వయససస:40
లస: ససస స
95-198/563

8155 SQX0755207
పపరర: శకనవరసరరవప వకకకశశటట

95-198/564

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1157
వయససస:45
లస: పప
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8156 SQX1783976
పపరర: నరసససహస కకటపరటట
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95-198/565

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:65-11-1158
వయససస:46
లస: పప
8159 SQX2088193
పపరర: వనసకటరరవప తసడవ

95-198/1200

95-188/1214

95-195/1258

8163 SQX0562025
పపరర: మలలర శశరర మబతనఖల

8166 SQX2293504
పపరర: వరరసపటట లకవమమక

95-195/325

95-195/317

8161 SQX1784107
పపరర: అనడష తనసడవ

95-198/626

8164 SQX0460568
పపరర: భబసకరరరడడడ మబతనఖల

95-195/318

తసడడ:డ రరశరరడడడ మబతనఖల
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:38
లస: పప
95-195/1437

8169 SQX1576000
పపరర: గరలలమక పపలర లచదరరవప

8172 AP151000669080
పపరర: రరశమక పపలర లచదరరవప

8167 SQX2293660
పపరర: వరరసపటట బబలకకషష

95-195/1438

తసడడ:డ వరరసపటట నరసయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:31
లస: పప
95-195/319

భరస : వనసకట రరవప పపలర లచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:34
లస: ససస స
95-195/321

95-160/819

తసడడ:డ వనసకట రరవప టట
ఇసటట ననస:65-11-1159, 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరరసపటట నరసయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరయఖ అవగరన
ఇసటట ననస:65-11-1160/1
వయససస:33
లస: పప
8171 SQX1729490
పపరర: ఈశశరమక అవగన

95-198/1201

భరస : మహనరరడడడ మబతనఖల
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వరరసపటట
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:36
లస: ససస స
8168 SQX0464354
పపరర: రఘబ రరమయఖ అవగరన

8160 SQX2088243
పపరర: శక లకడక తసడవ

8158 SQX2053973
పపరర: ననగ మలలశశరర తసడవ

భరస : వనసకటరరవప తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1159
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1159
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరరసపటట బబలకకషష
ఇసటట ననస:65-11-1160
వయససస:24
లస: ససస స
8165 SQX2068872
పపరర: పదక వరరసపటట

95-197/65

భరస : సపజదసలల మబడడసస
ఇసటట ననస:65-11-1158 1ST LINE
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1159
వయససస:38
లస: పప
8162 SQX2302628
పపరర: వరరసపటట ననగజజఖత

8157 SQX1742469
పపరర: రరజగశశరర మబడడసస

8170 AP151000669143
పపరర: రవణ పపలర లచదరరవప
భరస : శకనసవసస పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:45
లస: ససస స

95-195/322

8173 SQX1729524
పపరర: వనసగమక అవగన

95-195/323

భరస : బడహకయఖ అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చనవనసకటటశశరరర పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:60
లస: ససస స

95-195/324
8174 SQX1575614
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
పపలర లచదరరవప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలర లచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:23
లస: పప

8175 SQX0705566
పపరర: రవచసదడ అవగరన
తసడడ:డ సససగరరయఖ అవగరన
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:37
లస: పప

8177 MLJ3151727
పపరర: శకనవరస రరవప పపలర లచదరరవప

95-195/329 8179 SQX2086775
8178 AP151000666244
పపరర: చన వనసకటటశశరరర పపలర లచదరరవప
పపరర: గరలమక పపలర ల చదరరవప

95-195/328

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:50
లస: పప
8180 SQX0677492
పపరర: భవరన హరత ఏ
భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:32
లస: ససస స
8183 SQX0652016
పపరర: లలత కలమమరర ఏ
భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1162
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:78
లస: ససస స
95-195/326

8181 SQX1923796
పపరర: పవన తడజ పపలర లచదరరవప

8184 SQX0709022
పపరర: నరసససహరరవప భగషణస
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:65-11-1162
వయససస:30
లస: పప

95-195/327

95-195/1259

భరస : వనసకట రరవప పపలర ల చదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:34
లస: ససస స
95-198/566

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలర లచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:20
లస: పప
95-198/567

8176 MLJ1750454
పపరర: వనసకటబడవప పపలర లచదరరవప

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1161
వయససస:70
లస: పప
95-197/51

95-195/320

8182 SQX1784412
పపరర: సపజదమక అవగన

95-195/568

భరస : శకనవరస రరవప అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1161. 1ST LINE
వయససస:41
లస: ససస స
95-198/568

8185 SQX1783927
పపరర: శకనవరస అవగన

95-198/627

తసడడ:డ పపలర రరవప అవగన
ఇసటట ననస:65-11-1162, 1ST LINE
వయససస:23
లస: పప
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8186 SQX2381473
పపరర: శకనవరసరరవప చవర
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95-193/1214

భసధసవప: చవర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:53
లస: పప
8189 SQX2162410
పపరర: ఫణణసదడ బబబబ చవర

95-195/1443

95-171/1050

8195 AP151000669229
పపరర: వజయలకడక దడళళ

8198 SQX1213784
పపరర: మహహశ దసళర

95-195/454

8201 SQX1773241
పపరర: వనసకటటశ దసళర

95-195/457

95-195/569

95-195/462

8196 AP151000669621
పపరర: ధనలకడక కరవటట

95-195/455

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:44
లస: పప

8199 SQX0619593
పపరర: రరధనకకషషమగరరస కరవటట

95-195/458

8202 MLJ3161130
పపరర: ఉషరరరణణ ఆళర

8205 AP151000669612
పపరర: శవననగగశశరమక ఆళళ

8208 SQX1784354
పపరర: వనసకట రరవప ఎ

భరస : వనసకటటశశరరర శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:58
లస: ససస స

8211 SQX1362201
పపరర: రరహనన బబగస మహమకద

95-195/460

8197 SQX1200583
పపరర: మహహసదడ దసళళ

95-195/456

8200 SQX0585968
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దడళళ

8203 SQX0645085
పపరర: వజయలకడక పపదన థశశటట

95-195/463

8206 MLJ1748763
పపరర: గసగరరజ గరళళ

95-195/459

95-195/461

95-195/464

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:39
లస: పప
95-195/570

8209 SQX2018901
పపరర: ఉసరకన ఘన సయఖద

95-195/1264

తసడడ:డ సరశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1211
వయససస:22
లస: పప
95-196/235

8212 SQX1720341
పపరర: వనసకరటరమణ శశటట

95-196/236

భరస : వనసకటటసశరరర శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:58
లస: ససస స

95-196/238 8215 MLJ3151917
8214 SQX1362177
పపరర: షకకలలర రహమమన మహమకద
పపరర: వనసకటటశశరరర శశటట

తసడడ:డ గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:51
లస: పప

95-195/453

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షకకలలర రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:42
లస: ససస స
95-196/237

8194 AP151000669619
పపరర: రమమదడవ దడళళ

తసడడ:డ మసరసన రరవప దసలమర
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఎ
ఇసటట ననస:65-11-1210, 1ST LINE
వయససస:50
లస: పప
95-195/466

95-198/1428

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసళళ
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:60
లస: ససస స
95-195/465

8191 SQX2278778
పపరర: బడహకయఖ తతట

భరస : వనసకటటశశరరరవప దసలమర
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ గరల
ఇసటట ననస:65-11-1210
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:29
లస: పప

95-192/1266

తసడడ:డ రమమష కరవరటట
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డడ
ఇసటట ననస:65-11-1209, 1ST LINE
వయససస:23
లస: పప

8213 SQX1616202
పపరర: ససరగష కలమమర శశటట

8193 SQX2542983
పపరర: చనన బబలయఖ తసడవ

95-195/452

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమష కవటట
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దసళర
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:31
లస: పప

8210 SQX1729870
పపరర: వనసకట రతనస శశటట

95-195/1444

తసడడ:డ అపపయఖ తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనసవరసస దసలమర
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:47
లస: ససస స

8207 AP151000666270
పపరర: రరసబబబబ ఆళళ

8190 SQX2161420
పపరర: ఫణణసదడ బబబబ చవర

8188 AP151000666267
పపరర: శకనసవరససరరవప చనవర

తసడడ:డ తరరపరలల చవ
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చవర
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:19
లస: పప

భరస : చనన బబలయఖ తసడవ
ఇసటట ననస:65-11-1209
వయససస:43
లస: ససస స

8204 SQX1732825
పపరర: రమణమక గరల

95-195/451

భరస : శకనవరసరరవప చవ
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చవర
ఇసటట ననస:65-11-1208
వయససస:19
లస: పప
8192 SQX2543007
పపరర: వనసకట లకడక తసడవ

8187 AP151000669194
పపరర: రవణమక చనవర

95-196/239

తసడడ:డ చదననయఖ శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1212
వయససస:27
లస: పప
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8216 SQX2512663
పపరర: జజనసన కకటట
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95-195/1571

తసడడ:డ బబలయఖ కకటట
ఇసటట ననస:65-11-1213
వయససస:28
లస: పప
8219 SQX0082818
పపరర: శవ కకతస

95-195/468

95-195/471

95-196/240

95-196/243

95-194/798

95-195/474

95-195/477

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:37
లస: ససస స

8229 SQX1233287
పపరర: తయమఖబ ససలమసనన షపక

8232 SQX2365864
పపరర: షరరఫ షపక

8235 SQX1645761
పపరర: ఇస మమమ న షపక

8238 SQX1275727
పపరర: అయషర షపక

95-196/246

8241 SQX1283126
పపరర: మసరసన బ షపక

95-198/593

8244 SQX1939982
పపరర: గసగ తనడడగడప

95-194/799

95-195/1265

8227 SQX1080761
పపరర: నససర ఖమన పఠరన

95-196/242

8230 SQX1233279
పపరర: అబబనల గన షపక

95-198/594

8233 SQX0677930
పపరర: రజయమ షపక

95-195/473

తసడడ:డ ననయబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/475

8236 SQX1587577
పపరర: రహమబ
స లర షపక

95-195/476

తసడడ:డ నయబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:25
లస: పప
95-196/244

8239 SQX0677955
పపరర: మసరసన బ షపక

95-196/245

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:36
లస: ససస స
95-196/247

8242 SQX1784453
పపరర: శకలకడమ తనడడగడప

95-195/478

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనడడగడప
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:36
లస: ససస స
95-195/480

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర తనడడగడప
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:53
లస: ససస స

8224 SQX2085512
పపరర: శశశదన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1217/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:76
లస: ససస స
95-195/479

95-195/470

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:41
లస: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:46
లస: ససస స
8243 SQX1729821
పపరర: అఫప డ జహ షపక

95-196/241

తసడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:50
లస: పప
8240 SQX0677906
పపరర: రసడల బ పఠరన

8226 SQX0462739
పపరర: జజఫసడ అహకద షపక

8221 SQX1398537
పపరర: రగషక పఠరన

తసడడ:డ హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక ననయబ
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:46
లస: ససస స
8237 SQX0705681
పపరర: ననయబబ షపక

95-195/472

భరస : అబబనల గన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1217/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1219
వయససస:53
లస: ససస స
8234 SQX0677823
పపరర: రహమతషననసర షపక

8223 SQX0462648
పపరర: ససలమసన షపక

95-195/467

భరస : ఇరరరద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససలమసన
ఇసటట ననస:65-11-1216
వయససస:39
లస: పప
8231 SQX2365872
పపరర: బబ షపక

95-195/469

తసడడ:డ ఖమససస ష క
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:66
లస: పప

భరస : హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:61
లస: ససస స
8228 SQX0461640
పపరర: కరరమబలమర షపక

8220 SQX1095075
పపరర: ససహనన పఠరన

8218 SQX0083840
పపరర: కకకషషవనణణ పడకసటర

భరస : ననరరయణ పడకసటర
ఇసటట ననస:65-11-1214
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమకదనర న ఫటబన
ఇసటట ననస:65-11-1215
వయససస:35
లస: ససస స
8225 AP151000669210
పపరర: నడరర హన బబగస పఠరన

95-195/1572

తసడడ:డ బబలయఖ కకటట
ఇసటట ననస:65-11-1213
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:65-11-1214
వయససస:42
లస: ససస స
8222 SQX0083378
పపరర: ఫరరరనన పఠరన

8217 SQX2519726
పపరర: జజనసన కకటట

8245 SQX1939974
పపరర: అససఫ పరష షపక

95-195/481

తసడడ:డ గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:20
లస: పప
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8246 SQX1575390
పపరర: గగస బబషర షపక
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95-195/482

తసడడ:డ మహబగబ అల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:46
లస: పప
8249 SQX0677807
పపరర: ససజజత బగసస బగసస

95-195/483

95-196/249

95-196/252

95-194/800

95-195/486

95-195/489

95-195/492

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1224
వయససస:18
లస: పప

8259 SQX2383339
పపరర: తరరమల ననరరయణ వనమగరర

8262 SQX0495044
పపరర: భబగఖలకడక రరయవరపప

8265 SQX1188318
పపరర: మణణ బబబబ ససదస

8268 MLJ1736107
పపరర: సడరఖ పడకరష రరవప కకటబరర

95-195/495

8271 SQX0631432
పపరర: గబరవయఖ రరయవరపప

95-194/801

8274 SQX1783984
పపరర: హసన అహకద షపక
తసడడ:డ జనసన బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1225
వయససస:64
లస: పప

8254 SQX1551051
పపరర: ససబబలకడక వలర పపరరడడడ

95-196/251

8257 SQX1728393
పపరర: రరహన పరరశన షపక

95-194/438

8260 SQX0490334
పపరర: ససజజత రరయవరపప

95-195/485

భరస : రమమష రరయవరరరపప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:30
లస: ససస స
95-195/487

8263 SQX0645481
పపరర: రమ కకఠరరర

95-195/488

భరస : సడరఖ పడకరష కకతస రర
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:36
లస: ససస స
95-195/490

8266 SQX0631424
పపరర: రమమష రరయవరపప

95-195/491

తసడడ:డ గబరవయఖ రరయవరరరపప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:34
లస: పప
95-195/493

8269 SQX0048991
పపరర: కకరరకలల అననమయఖ

95-195/494

తసడడ:డ అచచయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:44
లస: పప
95-195/496

తసడడ:డ శశషయఖ రరయవరరరపప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:60
లస: పప
95-194/802

95-196/248

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ కకటబరర
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలయఖ ససధడ
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:54
లస: పప
8273 SQX2233252
పపరర: అరరద రరహన షపక

95-194/437

తసడడ:డ అచచయఖ ససదస
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:38
లస: పప
8270 SQX1394618
పపరర: అచచయఖ ససధడ

8256 SQX1728351
పపరర: జరరన పరరశన షపక

8251 SQX0648097
పపరర: రవసదడ రరడడడ బగసస

భరస : వనసకట రరడడడ వలర పపరరడడడ
ఇసటట ననస:65-11-1222
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప రరయవరరరపప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ ససధడ
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:50
లస: ససస స
8267 SQX0061499
పపరర: ససదస ససన
డ వర రరవప

95-196/250

తసడడ:డ వనమగరర మహనసద
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:18
లస: పప

భరస : అననమయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:33
లస: ససస స
8264 SQX1331735
పపరర: రసగమక ససధడ

8253 MLJ1731298
పపరర: ససబబబరరడడడ మసడనదథ

95-198/596

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:65-11-1221
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరవపఫపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:65-11-1223
వయససస:59
లస: ససస స
8261 SQX0049007
పపరర: కకరరకలల ధనలకడక

95-195/484

తసడడ:డ ససబబబరరడడ మసడనదథ
ఇసటట ననస:65-11-1221
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వలర పపరరడడడ
ఇసటట ననస:65-11-1222
వయససస:34
లస: పప
8258 SQX2438190
పపరర: చదననమక రరయవరపప

8250 MLJ1730639
పపరర: శకనవరసరరడడడ బగసస

8248 SQX0755181
పపరర: అఫప డ జజ సయఖద

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:65-11-1221
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1221
వయససస:42
లస: పప
8255 SQX1550889
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ వలర పపరరడడడ

95-198/595

భరస : ఫసరరజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1220
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ బగసస
ఇసటట ననస:65-11-1221
వయససస:38
లస: ససస స
8252 SQX0997635
పపరర: యఊససఫర మహమమకద

8247 SQX1783836
పపరర: కగసర పఠరన

8272 SQX2186179
పపరర: అరరద రరహన షపక

95-191/505

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1224
వయససస:19
లస: పప
95-198/597

8275 SQX1287326
పపరర: సమర షపక

95-195/497

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1226
వయససస:27
లస: పప
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8276 SQX2013472
పపరర: ససమయఖ షపక
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95-195/1266

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1226
వయససస:22
లస: ససస స
8279 SQX2458248
పపరర: పకథథశ రరజ గబటటట

8277 SQX1720374
పపరర: ననగరరరరన తతక

95-196/253

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతక
ఇసటట ననస:65-11-1228
వయససస:25
లస: పప
95-195/1445

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గబటటట
ఇసటట ననస:65-11-1229
వయససస:20
లస: పప

8280 SQX2465680
పపరర: పకథథశ రరజ గబహహ

95-198/1429

95-84/743 8283 SQX2061547
8282 SQX2071207
పపరర: మమరకసడడయబలల నశరసకరరరవప
పపరర: పప తషరరజ నశరసకరరరవప

8285 SQX0648055
పపరర: శకనస కరలవ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలవ
ఇసటట ననస:65-11-1235
వయససస:34
లస: పప

8286 SQX0648469
పపరర: మలర కరరరరనరరవప

95-192/873

95-197/68

95-197/67

8284 SQX2053916
పపరర: వరలసకమక కరకక

95-160/820

భరస : వరసస కరకక
ఇసటట ననస:65-11-1234
వయససస:25
లస: ససస స
95-195/499

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకలవ
ఇసటట ననస:65-11-1235
వయససస:38
లస: పప

8288 SQX1742162
పపరర: ఈశశరర నసససకరరరవప

8281 SQX1742253
పపరర: ససజజత గబటటట
భరస : ననగగశశర రరవప గబటటట
ఇసటట ననస:65-11-1230,2ND LINE
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1233
వయససస:73
లస: పప
95-195/498

95-196/254

భరస : ననగరరరరన తతక
ఇసటట ననస:65-11-1228 OLD GUNTUR
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గబటటట
ఇసటట ననస:65-11-1229
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1233
వయససస:39
లస: పప

8278 SQX1720069
పపరర: ససజనఖ తతక

8287 AP151000666610
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలవ

95-195/500

తసడడ:డ మలర యఖ కకలవ
ఇసటట ననస:65-11-1235
వయససస:65
లస: పప

8289 SQX1742196
పపరర: పరరశత నసససకరరరవప

95-197/69

95-197/70
8290 SQX1742170
పపరర: మమరకసడడయబలల నసససకరరరవప

భరస : మమరకసడడయబలల నకక ననయక అరర రరవ
ఇసటట ననస:65-11-1235, 2ND LINE
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పప తష రరజ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1235, 2ND LINE
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ నకక ననయక అరర రరవప
ఇసటట ననస:65-11-1235, 2ND LINE
వయససస:41
లస: పప

8291 SQX1742188
పపరర: పప తష రరజ నసససకరరరవప

8292 SQX1450782
పపరర: భవన ననరరయణ చనవర

8293 AP151000666127
పపరర: వనసకతనదథడ చనవ

95-197/71

తసడడ:డ అసకమక రరవప నకక ననయక అరర రరవ
ఇసటట ననస:65-11-1235, 2ND LINE
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదథడ చనవర
ఇసటట ననస:65-11-1285
వయససస:68
లస: పప

8294 SQX1720796
పపరర: ససధఖ రరణణ మమదడపఅల

8295 SQX1720309
పపరర: రవణసమమ చనవర

95-196/368

భరస : భబవనననరయణ చనవర
ఇసటట ననస:65-11-1285, 1ST LINE
వయససస:29
లస: ససస స
8297 SQX1720846
పపరర: రరజగశశరర ఆరరడదల

95-196/370

8298 SQX0844860
పపరర: దధపసక వలర సశశటట

భరస : రమణయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:25
లస: పప

95-196/369

95-196/326

8304 SQX0091231
పపరర: గఫరర షపక
తసడడ:డ అబబనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-11-1288
వయససస:26
లస: పప

95-186/5

8299 SQX0845024
పపరర: మమణణకఖస వటటవరపప

95-196/327

భరస : శవయఖ వరటటవరపప
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:32
లస: ససస స
95-196/329

తసడడ:డ రరమయఖ కకనకసచ
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:36
లస: పప
95-198/616

8296 SQX1753102
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరడదల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఆరరడదల
ఇసటట ననస:65-11-1286, 2ND LINE
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహహష వరళరస శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:32
లస: ససస స

95-196/328 8301 AP151000666294
8300 SQX0239962
పపరర: వనసకటననరరయణమక కకనకసచ
పపరర: ననరరయనమక కకనకసచ

95-196/325

తసడడ:డ ననరరయణ చనవ
ఇసటట ననస:65-11-1285
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటబదథడ చనవర
ఇసటట ననస:65-11-1285, 1ST LINE
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఆరరడదల
ఇసటట ననస:65-11-1286, 2ND LINE
వయససస:33
లస: ససస స

8303 SQX1509399
పపరర: నడర షపక

95-196/324

8302 SQX0709048
పపరర: శరరష కకనకసచ

95-198/615

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1287
వయససస:27
లస: ససస స
95-196/330

8305 SQX2235380
పపరర: గబరర పడసరద నకక

95-196/880

తసడడ:డ కకషష నకక
ఇసటట ననస:65-11-1289
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: రరహనన షపక
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95-194/805

తసడడ:డ చనసద బబష
ఇసటట ననస:65-11-1290
వయససస:19
లస: ససస స
8309 SQX2171635
పపరర: మహమకద సయఖద

95-196/883

95-196/886

95-196/331

95-195/527

95-195/530

95-194/807

95-196/335

భరస : అపపలననయబడడ
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:50
లస: ససస స

8319 SQX1532143
పపరర: జబరరదధనన షపక

8322 SQX1966894
పపరర: ఆరరఫత షపక

8325 SQX1275685
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

8328 SQX2169852
పపరర: పపరయఖ నసనన

95-196/889

8331 SQX2226967
పపరర: రవకకరణ నడనన

95-195/528

8334 SQX1277780
పపరర: రరమలకడక మబతనఖల
భరస : రరమసరశమ మబతనఖల
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:36
లస: ససస స

8314 SQX2219780
పపరర: రజయ ససలమసనన సయద

95-197/607

8317 AP151000669219
పపరర: నడరర హన బబగస

95-195/526

8320 SQX1394527
పపరర: జలల షపక

95-195/529

తసడడ:డ బడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:47
లస: పప
95-196/332

8323 SQX2314607
పపరర: అనశర అల ఖమన పఠరన

95-194/806

తసడడ:డ రసడల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:46
లస: పప
95-196/333

8326 SQX1275701
పపరర: కలరరరద బబగస షపక

95-196/334

భరస : హససన బబగ
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:48
లస: ససస స
95-196/887

8329 SQX2189181
పపరర: పపరయఖ నడనన

95-196/888

తసడడ:డ లచచయఖ నడనన
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:48
లస: ససస స
95-198/1430

తసడడ:డ పపరయఖ నడనన
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:24
లస: పప
95-195/531

95-196/885

భరస : మసరసన ఖమన ష క
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లచచయఖ నసనన
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపరయఖ నసనన
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:46
లస: ససస స
8333 SQX0567131
పపరర: దడవపడమక మరర

95-195/525

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:28
లస: పప
8330 SQX2226827
పపరర: ససతమక నసనన

8316 SQX1531525
పపరర: దథలర మద షపక

8311 SQX2170868
పపరర: అనవర సయద

భరస : అనవర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:24
లస: పప

భరస : అనశర అల ఖమన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1297
వయససస:39
లస: ససస స
8327 SQX1214477
పపరర: ననగగసదడ బబబబ గబసడదడ
డ డడ

95-197/606

తసడడ:డ నజర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:56
లస: పప
8324 SQX2314599
పపరర: జమల ససలమసనన షపక

8313 SQX2185940
పపరర: అకబర సయఖద

95-196/882

తసడడ:డ మహమకద సయద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:35
లస: పప

భరస : నజర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబడడ సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-11-1296
వయససస:78
లస: ససస స
8321 SQX1531533
పపరర: నజర హహసపసన షపక

95-196/884

తసడడ:డ మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ గరదథ శశటట
ఇసటట ననస:65-11-1293
వయససస:44
లస: పప
8318 SQX0645069
పపరర: బదసరరననసర షపక

8310 SQX2170843
పపరర: జజన బ సయఖద

8308 SQX2159028
పపరర: కకరణ పడసరద తవరరర

తసడడ:డ వనసకట చటటట పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1290
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:19
లస: ససస స
8315 AP151000666464
పపరర: పసచచయఖ గరదథశశటట

95-196/881

భరస : వనసకట చటటట పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:65-11-1290
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:65-11-1292
వయససస:63
లస: పప
8312 SQX2170850
పపరర: ఫరతమ సయఖద

8307 SQX2159663
పపరర: ననగగశవరరర బబయ తవరరర

8332 SQX2178366
పపరర: షపక అఫసడన

95-196/890

భరస : షపక ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:65-11-1298
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/336

8335 SQX0083311
పపరర: జజఖత కకలకలస 

95-196/337

భరస : పడసరద కకలకలస
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:42
లస: ససస స
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95-196/338

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:41
లస: పప
8339 SQX1940014
పపరర: షరహహన పఠరన

95-196/340

95-195/532

95-195/1451

95-196/342

95-196/345

95-196/893

95-196/347

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1308
వయససస:50
లస: ససస స

8349 SQX1645753
పపరర: షబనన సయమఖద

8352 SQX1645852
పపరర: ససభబన సయమఖద

8355 SQX2262640
పపరర: అసజల కతషల పలర

8358 SQX0086272
పపరర: జమలమ సయఖద

95-196/896

8361 SQX0832063
పపరర: మబబనన షపక

95-196/343

8364 SQX0061374
పపరర: ససభబన సయఖద
తసడడ:డ కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1308
వయససస:30
లస: పప

8344 SQX2264455
పపరర: ఆరరఫ సయద

95-197/608

8347 SQX1394584
పపరర: మసరసన బ పఠరన

95-195/534

8350 SQX0084764
పపరర: రసడలబ షపక

95-196/344

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:49
లస: ససస స
95-196/346

8353 SQX2195758
పపరర: మహమకద షపక

95-196/892

తసడడ:డ మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:66
లస: పప
95-196/894

8356 SQX2346492
పపరర: అసర స షపక

95-192/1102

తసడడ:డ డదస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1307/1
వయససస:42
లస: పప
95-196/348

8359 SQX2181519
పపరర: ససబబన పఠరన

95-196/895

తసడడ:డ ఖమససస సర పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1307 , 8 LINE
వయససస:49
లస: పప
95-194/440

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1308
వయససస:29
లస: ససస స
95-194/442

95-194/439

భరస : ననయబ రసడల పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1304
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబన సయమద
ఇసటట ననస:65-11-1307/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1307 , 8 LINE
వయససస:44
లస: ససస స
8363 SQX0832055
పపరర: కరరమబన సయఖద

95-195/533

భరస : శకనవరస రరడడడ కతషల పలర
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబనల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1307/1
వయససస:30
లస: ససస స
8360 SQX2196418
పపరర: బబగస పఠరన

8346 SQX1394550
పపరర: నడరర హన షపక

8341 SQX0561951
పపరర: మమహరరన షపక

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:65-11-1303
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడడ కతషల పలర
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:38
లస: పప
8357 SQX0084657
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-195/1450

భరస : ననగబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1307
వయససస:25
లస: పప
8354 SQX2195873
పపరర: శకనవరస రరడడడ కతషల పలర

8343 SQX2210813
పపరర: ఆససయ సయఖద

95-196/891

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:65-11-1301
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-11-1304
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1306
వయససస:26
లస: ససస స
8351 SQX1645860
పపరర: ననగబర సయమఖద

95-196/341

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1303
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1303 , 1 LINE
వయససస:25
లస: ససస స
8348 SQX0084350
పపరర: రరహనన షపక

8340 SQX0774232
పపరర: పదనక మలమల

8338 SQX2270916
పపరర: నవన కలమమర మబతనఖల

తసడడ:డ రరమబ మబతనఖల
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:18
లస: పప

భరస : అచచబబబబ
ఇసటట ననస:65-11-1300/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:65-11-1303
వయససస:32
లస: ససస స
8345 SQX2210805
పపరర: షరననజ సయఖద

95-196/339

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పలసర
ఇసటట ననస:65-11-1299
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసడల బ పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1300
వయససస:27
లస: ససస స
8342 SQX1825942
పపరర: మలర కర షపక

8337 SQX0729541
పపరర: కకసడ పలసర

8362 SQX0831883
పపరర: హససనన సయఖద

95-194/441

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1308
వయససస:33
లస: ససస స
95-194/443

8365 SQX0310276
పపరర: కరరమబలమర సయఖద

95-194/444

తసడడ:డ జకకకయమ సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1308
వయససస:50
లస: పప
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95-194/445

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:28
లస: ససస స

8367 SQX0567339
పపరర: జబబదన షపక

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:49
లస: ససస స

8369 SQX0530287
పపరర: ఖలల షపక

95-194/448

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:59
లస: పప

8370 SQX1444090
పపరర: మహ లకడక మలల

95-196/349

భరస : రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1309/1
వయససస:44
లస: ససస స

8373 SQX1247130
పపరర: రహహస సయఖద

95-198/617

95-195/536

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:64
లస: ససస స

8376 SQX1729953
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-196/350

95-196/351

భరస : రమణయఖ కకల కకసడ
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:60
లస: ససస స

8379 SQX1509407
పపరర: ఖమససస షపక

95-195/537

95-198/620

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1311
వయససస:47
లస: పప

8382 SQX0710053
పపరర: ఇననయతషలమర షపక

95-198/619

95-192/1103

తసడడ:డ సరరరర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1313
వయససస:38
లస: పప

8385 SQX1990001
పపరర: తసడవ కకషష గరజల

95-198/621

95-194/808

భరస : శశషగరరర యమదగరరర
ఇసటట ననస:65-11-1314/1
వయససస:38
లస: ససస స
8390 SQX2079192
పపరర: తరరమలలశ గరరగసటట
తసడడ:డ ననగ ఆసజననయబలల గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1315
వయససస:19
లస: పప

95-195/1274

8388 SQX1394410
పపరర: గబరవయఖ యరవ

95-195/535

8377 SQX1188326
పపరర: మసరసన షపక

95-195/538

8380 SQX2383750
పపరర: రరయమజ షపక

95-198/1431

8383 SQX2287647
పపరర: ఆశ షపక

95-155/1046

తసడడ:డ హబబ జన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1313
వయససస:34
లస: ససస స
95-64/1214

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:65-11-1314
వయససస:20
లస: పప

8387 SQX2476356
పపరర: రరజగశశరర యమదగరరర

8374 SQX1495945
పపరర: మత షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబగబ సరహహబ
ఇసటట ననస:65-11-1311
వయససస:47
లస: పప

8384 SQX2288850
పపరర: హబబ జన షపక

95-198/618

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:52
లస: పప

8381 SQX1054485
పపరర: శశషగరరర యమదగరరర

8371 SQX1071851
పపరర: శకనస మలల

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-11-1310
వయససస:76
లస: ససస స

8378 SQX1080910
పపరర: రమణమక కకలకకసడ

95-194/447

తసడడ:డ దడవపడమక
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దనధన సయఖద
ఇసటట ననస:65-11-1309/1
వయససస:47
లస: పప

8375 SQX1725746
పపరర: అసరరనసరస షపక

8368 SQX0530261
పపరర: జబబబలమర షపక

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనస మలల
ఇసటట ననస:65-11-1309
వయససస:27
లస: ససస స

8372 SQX1247148
పపరర: షకకర సయఖద

8386 SQX2000867
పపరర: అరరణకలమమరర గరజల

95-194/708

భరస : సతఖననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:65-11-1314
వయససస:39
లస: ససస స
95-195/539

8389 SQX1994722
పపరర: ననగ ఆసజననయబలల గరరగసటట

తసడడ:డ చనన బబల గబరవయఖ యరవ
ఇసటట ననస:65-11-1315
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1315
వయససస:42
లస: పప

8391 SQX2086528
పపరర: ననగ ఆసజననయబలల గరరగసటట

8392 SQX1722966
పపరర: వనసకటటశశరరర బసరబతస న

95-196/709

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:65-11-1315
వయససస:42
లస: పప

95-195/541 8394 SQX1200997
8393 SQX1394204
పపరర: వనసకట అనడరరధ అలమరచదరరవప
పపరర: కకటటశశరర మమడ

తసడడ:డ శశషయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:24
లస: ససస స

95-194/446

భరస : ననగసజననయబలల మమడ
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:35
లస: ససస స

95-195/1272

95-195/540

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ బసరబతస న
ఇసటట ననస:65-11-1315/1
వయససస:59
లస: పప
95-195/542

8395 SQX1201110
పపరర: ననగఆసజననయబలల మమద

95-195/543

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమద
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:42
లస: పప
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8396 MLJ1730548
పపరర: వనసకట శశషయఖ అలమరచదరరవప

95-195/544

తసడడ:డ లకకయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:43
లస: పప
8399 SQX1575887
పపరర: లకడక ఆళళచడరరవప

95-195/545

95-195/548

95-196/354

95-196/357

95-198/622

95-195/550

95-195/1276

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:34
లస: పప

8409 SQX1152081
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

8412 SQX2491090
పపరర: సపజదయఖ పరశస

8415 SQX1450774
పపరర: శవ శసకర యయరరవ

8418 SQX2258036
పపరర: పరరశన పటబన

95-193/1217

8421 SQX1730662
పపరర: మమమమబనసస షపక

95-196/358

8424 SQX1723014
పపరర: జజన బబషర పఠరన
తసడడ:డ ఆబబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:36
లస: పప

8404 SQX1152073
పపరర: సరహహదన షపక

95-196/353

8407 SQX0084491
పపరర: ససబబమక అలచదరరవప

95-196/356

8410 SQX0540120
పపరర: ఆసజననయబలల ఏరవ

95-196/359

తసడడ:డ రరమయఖ ఏరవ
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:46
లస: పప
95-193/1470

8413 SQX1575937
పపరర: సరష అలమరచదరరవప

95-195/549

భరస : శసకర అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1318
వయససస:22
లస: ససస స
95-195/551

8416 SQX1575721
పపరర: చనన మలర యఖ యయరరవ

95-195/552

తసడడ:డ బబల గబరవయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1318
వయససస:52
లస: పప
95-154/1476

8419 SQX2258143
పపరర: జన బబష ఖమన పటబన

95-157/1559

తసడడ:డ అబ బబలర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:36
లస: పప
95-195/553

భరస : ననగగర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:29
లస: ససస స
95-195/555

95-195/547

భరస : ననగయఖ అలచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : జజన బబష ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:50
లస: పప
8423 SQX1723170
పపరర: ననగగర వల షపక

95-196/355

తసడడ:డ చననమలర యఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1318
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ పరరమశశటట
ఇసటట ననస:65-11-1318
వయససస:22
లస: పప
8420 SQX2245033
పపరర: హహసపన షపక

8406 SQX0084954
పపరర: వనసకట లకకమక యయరవ

8401 SQX1575671
పపరర: శకనస ఆలర చడరరవప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: నరరయణమక పరశస
ఇసటట ననస:65-11- 1317/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనన మలర యఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1318
వయససస:46
లస: ససస స
8417 SQX2001113
పపరర: గసగరధర పరరమశశటట

95-196/352

తసడడ:డ గరరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల ఎరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:20
లస: పప
8414 SQX1575960
పపరర: కకటటశశరమక యయరరవ

8403 SQX0084749
పపరర: లకడక అళళళచదరరవప

95-197/64

తసడడ:డ ననగయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:34
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ యయరవ
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:20
లస: పప
8411 SQX1940139
పపరర: అయఖపప ఎరరవప

95-195/546

భరస : శకనస అలచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ అల చడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:39
లస: ససస స
8408 SQX1925833
పపరర: చనన మణణకసట యయరరవ

8400 SQX1575655
పపరర: మణణకసఠ యయరరవ

8398 SQX1182419
పపరర: వనసకట రరమకకషష ఆళళచదరరవప

తసడడ:డ శశషయఖ ఆళళచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ అలమరచదరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:66
లస: పప
8405 SQX0083006
పపరర: రరమ ససబబమక అల చడరరవప

95-195/1275

తసడడ:డ అలచడరరవప శశషయఖ
ఇసటట ననస:65-11-1316
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనస ఆళళచడరరవప
ఇసటట ననస:65-11-1317
వయససస:27
లస: ససస స
8402 SQX1575952
పపరర: వనసకటటసశరరర ఆలర చడరరవప

8397 SQX2101004
పపరర: వనసకట కలమఖణణ అలచడరరవప

8422 SQX1729995
పపరర: పరరశన పఠరన

95-195/554

భరస : జజన బబషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:33
లస: ససస స
95-195/556

8425 SQX0737999
పపరర: భబషర షపక

95-195/557

తసడడ:డ శలమర
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:38
లస: పప
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95-195/1452

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:65-11-1319
వయససస:24
లస: పప

8427 SQX1756550
పపరర: రమణ అడడ గగరర

95-176/898

భరస : వనసకటటశశరరర అడడ గగరర
ఇసటట ననస:65-11-1320
వయససస:56
లస: ససస స

8429 SQX0412718
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలక
ర రర

95-196/361

తసడడ:డ వనసకట రరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1320
వయససస:63
లస: పప
8432 SQX1575838
పపరర: పసచచమక యయరరవ

8430 MLJ1735737
పపరర: దసరరరపడసరద వలక
ర రర

భరస : యగయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1323
వయససస:48
లస: ససస స

8433 SQX0729657
పపరర: నరగష బబ సతష

95-196/362

95-194/709

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలలరర
ఇసటట ననస:65-11-1325
వయససస:60
లస: పప

8436 SQX1575440
పపరర: ఖమదర అబబనల

95-195/563

భరస : కకటటశశర రరవప చసతగబసటర
ఇసటట ననస:65-11-1566
వయససస:34
లస: ససస స
8441 SQX0465237
పపరర: ననగసజననయబలల గబసడదడ
డ డడ

8439 SQX1188425
పపరర: జరరన బబగస మహమకద

95-195/558

95-195/560

95-195/1453
8434 SQX2235976
పపరర: లకడక తరరమల బడహహకశశర రరవప
ససదస
తసడడ:డ అచచయఖ ససదస
ఇసటట ననస:65-11-1323
వయససస:20
లస: పప

95-195/561

8437 SQX1575747
పపరర: సరయనన యయరరవ

తసడడ:డ ఘన అబబనల
ఇసటట ననస:65-11-1329
వయససస:33
లస: పప

8438 SQX1726041
పపరర: రజన చసతగబసటర

8431 SQX1575846
పపరర: నరసమక యరవ
భరస : వనసకట రమణ యరవ
ఇసటట ననస:65-11-1323
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:65-11-1323
వయససస:29
లస: పప

8435 SQX2001733
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలలరర

95-196/360

భరస : వనసకటరరవప ఈ మన
ఇసటట ననస:65-11-1320
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:65-11-1320
వయససస:63
లస: పప
95-195/559

8428 AP151000669164
పపరర: సరమమమ జఖస ఈమన

95-195/562

తసడడ:డ గబరవయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:65-11-1358
వయససస:52
లస: పప
95-195/564

తసడడ:డ అజకతషలర మహమకద
ఇసటట ననస:65-11-1805
వయససస:43
లస: పప

8440 SQX0462614
పపరర: కరరమబన షపక

95-195/565

భరస : అబబనల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-11-1865
వయససస:31
లస: ససస స

95-196/365

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:65-11-2021
వయససస:39
లస: పప
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8442 SQX0648006
పపరర: పరమమశశరరరవప గబసటటరర

95-195/566

తసడడ:డ రరయబడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-11-2267
వయససస:64
లస: పప
8445 SQX2504355
పపరర: బడహకయఖ చసతలమచడరరశవ

95-90/1109

తసడడ:డ మమబబ సయద
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:36
లస: పప

8446 SQX2457059
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయమల

95-196/372

8449 SQX2179307
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

95-194/809

8452 SQX2166809
పపరర: ఆశ సయద
భరస : ఖజ సయద
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:32
లస: ససస స

95-90/1108

8447 SQX1616251
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-195/573

భరస : అసకతషలర ష క
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/897

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:44
లస: పప
95-196/899

8444 SQX2503183
పపరర: దసరగరశశరర చసతలమచడరరశవ

భరస : బడహకయఖ చసతలమచడరరశవ
ఇసటట ననస:65-12-1329
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:41
లస: ససస స
8451 SQX2167054
పపరర: ఖజ సయద

95-195/572

భరస : వనసకటటశశరరర కకలవ
ఇసటట ననస:65-11-12355
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలమచడరరశవ
ఇసటట ననస:65-12-1329
వయససస:29
లస: పప
8448 SQX0651950
పపరర: మరరయమల సపజదమక

8443 AP151000669620
పపరర: రవనమక కరలవ

8450 SQX2164234
పపరర: సపజదనమక మరరయమల

95-196/898

భరస : శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:41
లస: ససస స
95-196/900

8453 SQX2243996
పపరర: నజక మహమకద

95-196/901

భరస : ఇరశరద బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:28
లస: ససస స
Page 286 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09

8454 SQX2171668
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయమల

95-196/902

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:65-12-1330
వయససస:21
లస: పప
8457 SQX2234441
పపరర: శక లకడక పపజజల

95-194/812

95-196/710

95-195/576

95-195/578

95-194/815

95-186/623

95-194/459

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:65-12-1338
వయససస:32
లస: ససస స

8467 SQX2478097
పపరర: సరయ కలమమర నలర మలర

8470 SQX2442838
పపరర: ఏడడకకసడలల తదలరమమకల

8473 SQX1625260
పపరర: షబబర సయఖద

8476 SQX2315265
పపరర: షసషరద బబగబమ షపక

95-195/579

8479 SQX2398329
పపరర: సరయర భబణబ సయఖద

95-195/1455

8482 SQX2244382
పపరర: శవ రరమ కకషష మమడడబబ యన
తసడడ:డ రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:65-12-1338
వయససస:33
లస: పప

8462 SQX1730084
పపరర: ఆషర బ షపక

95-195/575

8465 SQX1730118
పపరర: రహమమత బ షపక

95-195/577

8468 SQX2447977
పపరర: వనసకట రమణ తదలరమమకల

95-190/1110

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1336
వయససస:36
లస: ససస స
95-196/903

8471 SQX2539864
పపరర: షసషపర అల షరయయద

95-156/1076

తసడడ:డ మర రజజక అల సయద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:31
లస: పప
95-194/457

8474 SQX1625294
పపరర: జహహర సయఖద

95-194/458

తసడడ:డ మహబబలలమహ సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:39
లస: పప
95-194/816

8477 SQX2315109
పపరర: సరయర భబనస సయఖద

95-194/817

భరస : షసషపర అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:22
లస: ససస స
95-195/1456

భరస : షసషపర అల సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:22
లస: ససస స
95-194/819

95-195/574

భరస : యమకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-12-1333/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మహహబబలమర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:78
లస: ససస స
8481 SQX2170546
పపరర: ససజజత మమడడబబ యన

95-190/1109

తసడడ:డ మహబబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహబబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:48
లస: పప
8478 SQX1730175
పపరర: సమమబననసర షపక

8464 SQX2270700
పపరర: రహమతబ షపక

8459 SQX1928514
పపరర: పడతషఖష నలర గగరర

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1333
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1336
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజఫర షపజక
ఇసటట ననస:65-12-1337
వయససస:46
లస: ససస స
8475 SQX1625278
పపరర: జఫరర సయఖద

95-194/814

తసడడ:డ శవనననరరయణ నలర మలర
ఇసటట ననస:65-12-1335
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల తడలలమమకఅలమ
ఇసటట ననస:65-12-1336
వయససస:52
లస: ససస స
8472 SQX2335362
పపరర: షసషరద బబగస 

8461 SQX2377695
పపరర: లలమవత గబమక

95-194/811

భరస : గరపరల రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-12-1333/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ నలర మలర
ఇసటట ననస:65-12-1335
వయససస:22
లస: పప
8469 SQX2423945
పపరర: ఈశశరమక టటలలమమకర

95-194/813

భరస : పపలర రరవప గబమక
ఇసటట ననస:65-12-1333
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1333
వయససస:35
లస: పప
8466 SQX1723147
పపరర: సరయ కలమమర నలర మలర

8458 SQX2163533
పపరర: శకనవరస పపజజల

8456 SQX2163541
పపరర: సరవతడ ఎరరవ

భరస : భగశసకర
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బసకర
ఇసటట ననస:65-12-1332
వయససస:42
లస: ససస స
8463 SQX1723097
పపరర: అసమతషలమర షపక

95-194/810

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1331
వయససస:21
లస: ససస స
8460 SQX2088672
పపరర: సరయ కలమమరర బసకర

8455 SQX2163525
పపరర: భగససకర ఎరరవ

8480 SQX2166130
పపరర: వజయ లకడక మమడడబబ యన

95-194/818

భరస : రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:65-12-1338
వయససస:51
లస: ససస స
95-197/609

8483 SQX2333037
పపరర: వనజషషవ యమరరజల

95-164/1077

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1340
వయససస:22
లస: ససస స
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95-195/580

తసడడ:డ జసగయ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1340
వయససస:35
లస: పప
8487 SQX1726934
పపరర: అనసష కకరరవ

95-194/461

95-194/464

95-194/467

95-194/470

95-194/473

8494 SQX1234863
పపరర: తనడడబబ యన గరపస

8497 SQX1246736
పపరర: శకలత మవశ

8500 SQX0738070
పపరర: యయసస మవరశ

95-194/476

8503 SQX2340016
పపరర: రరహనన బబగబమ షపక

8506 SQX1727825
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ అబబనల రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/3 , 3 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యసరడన షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/4
వయససస:29
లస: ససస స

8508 SQX1727809
పపరర: బబజజన షపక

8509 SQX1727858
పపరర: మసరసన బబషర షపక

95-194/479

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/4
వయససస:67
లస: ససస స
8511 SQX1616418
పపరర: సలమక షపక
భరస : ననగగర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:26
లస: ససస స

95-194/468

95-194/471

8512 SQX0567651
పపరర: ననగగర బ షపక
భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:35
లస: ససస స

8492 SQX1726835
పపరర: జగదథసశరర చనవల

95-194/466

8495 SQX1727007
పపరర: వరసస తనదథబబ యన

95-194/469

8498 SQX0454173
పపరర: మవశ మసగమక

95-194/472

భరస : ననగభగషణస మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-194/474

8501 SQX0453803
పపరర: గబసటటపలర ననగగశశరమక

95-194/475

భరస : యమననదథ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:65-12-1345/2
వయససస:59
లస: ససస స
95-193/1218

8504 SQX2342210
పపరర: అబబనల అజజ షపక

95-195/1458

తసడడ:డ అబబనల రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/3
వయససస:26
లస: పప
95-194/477

8507 SQX1727783
పపరర: మబబనన షపక

95-194/478

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/4
వయససస:35
లస: ససస స
95-194/480

తలర : బబజజన షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/4
వయససస:39
లస: పప
95-194/481

95-194/463

తసడడ:డ రరమబ తనదథబబ యన
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబబనల రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/3
వయససస:51
లస: ససస స
95-194/820

8489 SQX1878586
పపరర: వనయ కలమమర పగరడడపరల

భరస : శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభగషణస మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/2
వయససస:80
లస: పప
8505 SQX2179935
పపరర: రరషక షపక

95-194/465

భరస : యయసస మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభగషణస మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/1
వయససస:30
లస: పప
8502 SQX1246728
పపరర: ననగభగషణస మవశ

8491 SQX1726777
పపరర: అనసశర తనదథబబ యన

95-194/460

తసడడ:డ శవ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:65-12-1344
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తనడడబబ యన రరమబ
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమమష మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/1
వయససస:23
లస: ససస స
8499 SQX1246751
పపరర: రమమష మవశ

95-194/462

భరస : గరపస తనదథబబ యన
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమబ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:53
లస: ససస స
8496 SQX1304567
పపరర: అరచనన దడవ మవశ

8488 SQX1726975
పపరర: వనసకట రమణ కకరరవ

8486 SQX1784867
పపరర: అనడష కకరరవ

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలట కకరరవ
ఇసటట ననస:65-12-1343
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:65-12-1343
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చనవల
ఇసటట ననస:65-12-1345
వయససస:20
లస: ససస స
8493 SQX1727056
పపరర: భగ లకడక తనడడబబ యన

95-195/1457

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1340
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:65-12-1343
వయససస:23
లస: ససస స
8490 SQX1726892
పపరర: చసడడ శక చనవల

8485 SQX2339976
పపరర: చసదడకరసత యమరరజల

8510 SQX2426716
పపరర: గగస షపక

95-195/1459

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/4
వయససస:36
లస: పప
95-194/482

8513 SQX0568394
పపరర: సరహహరర భబనస షపక షపక

95-194/483

భరస : హహహదర వల మవశ
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:38
లస: ససస స
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95-194/484

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:41
లస: ససస స
8517 SQX1616541
పపరర: ననగగర బబబబ షపక

95-194/487

95-194/490

95-194/493

95-198/1439

95-194/495

95-198/641

95-194/499

భరస : జసగయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:53
లస: ససస స

8527 SQX2562700
పపరర: మమమబననసర షపక

8530 SQX1246744
పపరర: నరగష కలమమర యమరరజల

8533 SQX0709535
పపరర: బబబబ షపక

8536 SQX1730233
పపరర: ఖరరమగన షపక

95-194/500

8539 SQX0411819
పపరర: యమరరజల భబగఖలకడక

95-193/1496

8542 SQX0415216
పపరర: భబసకరరరవప యమరరజల
తసడడ:డ జసగయఖ
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:35
లస: పప

8522 SQX0454033
పపరర: షపక ఆషసయమ

95-194/492

8525 SQX2205573
పపరర: దనదన ఖమలననరర షపక

95-194/821

8528 SQX2562767
పపరర: ఫరరరక అహకద షపక

95-193/1497

భసధసవప: మహబగద ఎసససకర
ఇసటట ననస:65-12-1345/8
వయససస:62
లస: పప
95-194/496

8531 SQX0404806
పపరర: వనసకటసరశమ యమరరజల

95-194/497

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:65-12-1346
వయససస:48
లస: పప
95-198/642

8534 SQX1929264
పపరర: గసగమక మరరక

95-194/498

భరస : బబబబ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-12-1347
వయససస:50
లస: ససస స
95-195/581

8537 SQX1723279
పపరర: బబబబ షపక

95-195/582

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1348
వయససస:37
లస: పప
95-194/501

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:30
లస: ససస స
95-194/503

95-194/489

తలర : హహహదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-12-1348
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:27
లస: ససస స
8541 SQX0411975
పపరర: యమరరజల లకడక

95-194/494

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-12-1346
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-12-1347
వయససస:33
లస: పప
8538 SQX1247833
పపరర: ససనత యమరరజల

8524 SQX0848911
పపరర: షరజహన షపక

8519 SQX0996595
పపరర: హహహదర వల షపక

భరస : షపక షరజహన
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1346
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:65-12-1346
వయససస:29
లస: పప
8535 SQX1929298
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరక

95-194/491

భసధసవప: ఫరరరక అహకద ఎసససకర
ఇసటట ననస:65-12-1345/8
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:65-12-1346
వయససస:46
లస: ససస స
8532 SQX0708297
పపరర: ససభబన షపక

8521 SQX1727874
పపరర: రరకరసనన షపక

95-194/486

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:20
లస: పప
8529 SQX0411991
పపరర: యమరరజల భడమరరసబ

95-194/488

భరస : ననగగర మరర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/7
వయససస:28
లస: పప
8526 SQX2264430
పపరర: మహబగబ బబష షపజక

8518 SQX0915595
పపరర: ఖమససస వల షపక

8516 SQX0567313
పపరర: ససరరజననసర షపక

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:47
లస: పప
8523 SQX0737940
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-194/485

భరస : మబసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:65-12-1345/5
వయససస:29
లస: పప
8520 SQX0996769
పపరర: మసరసన షపక

8515 SQX0996603
పపరర: ననగగర బ షపక షపక

8540 SQX0356865
పపరర: యమరరజల రమమదడవ

95-194/502

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:32
లస: ససస స
95-194/504

8543 SQX0310201
పపరర: నరగసదడ యమరరజల

95-194/505

తసడడ:డ జసగయఖ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:41
లస: పప
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8544 SQX1247726
పపరర: జసగయఖ యమరరజల

95-194/506

తసడడ:డ భగషణనన యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:61
లస: పప
8547 SQX0915520
పపరర: సరబర షపక

95-195/585

95-195/587

95-195/590

95-195/593

95-194/508

95-194/511

95-194/514

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:38
లస: పప
8568 SQX1723311
పపరర: ఇసతయమజ సయఖద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:44
లస: పప

95-195/591

8557 SQX1732791
పపరర: రబబబన షపక

8560 SQX1726868
పపరర: రసజజన బ మహమకద

95-195/597

95-195/594

8555 SQX1825892
పపరర: చసద బ షపక

95-194/509

8561 SQX1319210
పపరర: అనతన గవశ

95-195/595

8566 SQX0856245
పపరర: ఛనననమషర మహమకద

8567 SQX1732999
పపరర: సరజదన సయఖద

95-194/515

95-194/510

భరస : దసరర రరవప గవశ
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:45
లస: పప

95-195/592

8558 SQX1723477
పపరర: వనసకట బడహకయఖ తడననకలటర

తసడడ:డ హహమమస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:22
లస: పప

8572 SQX0755702
పపరర: శకనవరసరరవప ఎస

95-195/589

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస తడననకలటర
ఇసటట ననస:65-13-1339
వయససస:25
లస: పప

95-194/513

95-195/596

భరస : ఇసతయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:32
లస: ససస స
95-198/656

భరస : చసద బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/658

8552 AP151000567085
పపరర: మహబబ మహమకద

95-194/512 8564 MLJ3151776
8563 SQX1727171
పపరర: జజహహద హహసపసన మహమకద
పపరర: దసరరరరరవప గవశ

8569 SQX1235937
పపరర: నడరర హన మహమకద

95-196/373

భరస : చన మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-13-13/67
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : నడరరహన
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖరఖసర సయఖద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:39
లస: పప
8571 SQX0844050
పపరర: పడసరద రరడడడ మమడడకసడ

8554 SQX1825918
పపరర: జరజననబ షపక

8549 SQX0091348
పపరర: భబసకరరరవప యమరరజల

భరస : మదథన బబగస
ఇసటట ననస:65-12-1646
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహమమస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:37
లస: ససస స
8565 SQX0452409
పపరర: శకనవరసరరవప గవశ

95-195/588

తసడడ:డ హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:65-13-13/79
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1346
వయససస:22
లస: పప
8562 SQX1727114
పపరర: నడరర హన మహమకద

8551 SQX1725951
పపరర: ఆససయమ మహమకద

95-195/584

తసడడ:డ జసగయఖ యమరరజల
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-13-13/6
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:65-13-13/79
వయససస:35
లస: ససస స
8559 SQX1784669
పపరర: బబబబ షపక

95-195/586

భరస : సరదథక మహమకద
ఇసటట ననస:65-12-1646
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:65-12-1938
వయససస:78
లస: పప
8556 SQX1726132
పపరర: రరబయమ షపక

8548 SQX1529975
పపరర: ననగగసదడ కలమమర గబడడవరడ

8546 SQX1078121
పపరర: మలర క షపక

భరస : మసరసననశల షపక
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హఫసజ మహమకద
ఇసటట ననస:65-12-1645
వయససస:38
లస: పప
8553 SQX0310441
పపరర: యన రరమయఖ

95-195/583

తసడడ:డ శవ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససదన థక
ఇసటట ననస:65-12-1349
వయససస:72
లస: ససస స
8550 SQX1733096
పపరర: సరధథక మహమకద

8545 SQX1354976
పపరర: రరజగశశరర పగరడడపరల

8570 SQX0844043
పపరర: రమమదడవ అటట
ర రర

95-198/657

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:65-13-1351
వయససస:38
లస: ససస స
95-198/659

8573 SQX0461590
పపరర: లకడక గవరశ

95-194/516

భరస : శకనవరస రరవప గవరశ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:36
లస: ససస స
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8574 SQX0485813
పపరర: అదథ లకడక గవశ
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95-194/517

భరస : సరసబశవ రరవప గవశ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:56
లస: ససస స
8577 SQX1727080
పపరర: సరసబ శవ రరవప గవశ

95-194/520

95-198/660

95-194/522

95-161/815

95-194/525

95-194/527

95-198/1206

తసడడ:డ యహన చసతగబసటర
ఇసటట ననస:65-13-1358
వయససస:31
లస: పప

8587 SQX1421676
పపరర: అనడరరధ గగరరబబ యన

8590 SQX1421668
పపరర: శకనవరస రరవప గగరరబబ యన

8593 SQX1078378
పపరర: వనసకట ససదరరన తరగబతస న

8596 SQX1727379
పపరర: కనక దసరర రరవపరర

95-194/531

8599 SQX1727155
పపరర: SIVA ననగ రరజ రరవపరర

95-194/523

8602 SQX2179927
పపరర: బబనస చసతల
భరస : మననజ కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:65-13-1358 , 2 LINE
వయససస:24
లస: ససస స

8582 SQX1246702
పపరర: పపషరపవత మరరక

95-194/521

8585 SQX1723527
పపరర: కరరణనకర మరరక

95-195/601

8588 SQX1319111
పపరర: ననగ లకడక గరరరబబ యన

95-194/524

భరస : పడసరద గరరరబబ యన
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:53
లస: ససస స
95-194/526

8591 SQX2101723
పపరర: నదధమ షపక

95-198/1205

తసడడ:డ ననససర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:26
లస: పప
95-194/528

8594 SQX2039543
పపరర: బబష సయద

95-192/875

తసడడ:డ సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:65-13-1356
వయససస:62
లస: పప
95-194/529

8597 SQX1727213
పపరర: శక లకడక బబ మమకలమపపరస

95-194/530

భరస : ననరరయణ బబ మమరపపరస
ఇసటట ననస:65-13-1357
వయససస:49
లస: ససస స
95-194/532

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:65-13-1357
వయససస:38
లస: పప
95-196/904

95-195/599

తసడడ:డ నరసససహరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-13-1353
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ ననగరరజ రరవపరర
ఇసటట ననస:65-13-1357
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబ ససవర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:65-13-1357
వయససస:49
లస: ససస స
8601 SQX2179901
పపరర: ఏసస బబబబ చసతగబసటర

95-195/600

తలర : బబజరమక తరగబతస న
ఇసటట ననస:65-13-1355
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబష సయద
ఇసటట ననస:65-13-1356
వయససస:57
లస: ససస స
8598 SQX1727262
పపరర: కథనయన రరవపరర

8584 SQX1723352
పపరర: భగలకడక మరరక

8579 SQX1733138
పపరర: అదథ లకడక గవరశ

భరస : నరసససహరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-13-1353
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గగరరబబ యన
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససదరరన
ఇసటట ననస:65-13-1355
వయససస:39
లస: ససస స
8595 SQX2029676
పపరర: ఇరశరద బబగబమ సయద

95-158/765

భరస : శకనవరస రరవప గగరరబబ యన
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:27
లస: పప
8592 SQX0454652
పపరర: గగరర కలమమరర తరరకరబతష
స న

8581 SQX1792241
పపరర: సరజద సయఖద

95-194/519

భరస : సరసబశవ రరవప గవరశ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-13-1353
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అల నగర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1354
వయససస:26
లస: పప
8589 SQX1726611
పపరర: నదధస షపక

95-195/598

భరస : ఇసతయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:65-13-1353
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-13-1353
వయససస:68
లస: పప
8586 SQX2096139
పపరర: నదదస షపక

8578 SQX1723337
పపరర: లకడక గవరశ

8576 SQX1726744
పపరర: వనసకటటశశరరర జవరశజ

తసడడ:డ హహలకకయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గవరశ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:51
లస: పప
8583 SQX1246710
పపరర: నరసససహరరవప మరరక

95-194/518

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గవశ
ఇసటట ననస:65-13-1352
వయససస:60
లస: పప
8580 SQX1550707
పపరర: ఆసజననయబలల వరరకకటట

8575 SQX1726678
పపరర: అనల కలమమర జవరశజ

8600 SQX0085787
పపరర: కరతనఖయన రరవపరర

95-196/374

భరస : సరసబశవరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:65-13-1357
వయససస:55
లస: ససస స
95-196/905

8603 SQX0463844
పపరర: బలమల షపక

95-194/533

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:65-13-1359
వయససస:43
లస: పప
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8604 SQX1727247
పపరర: గఫసర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-194/534

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1359
వయససస:44
లస: పప
8607 SQX2300028
పపరర: సమర షపక

95-194/825

95-196/375

95-195/602

95-194/539

95-194/542

95-194/545

95-198/661

తసడడ:డ అబబనలమ రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:29
లస: పప

8617 SQX0842203
పపరర: రరసబబబబ తతరరబబలర

8620 SQX0453993
పపరర: షపక రరహన

8623 SQX0737924
పపరర: ఇబడహహస షపక

8626 SQX0755231
పపరర: ఆలహసన షపక

95-194/827

8629 SQX1727908
పపరర: రజయమ షపక

95-194/540

8632 SQX0581231
పపరర: గగస షపక
తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:38
లస: పప

8612 SQX1784685
పపరర: జజఖత షపక

95-194/537

8615 SQX0453688
పపరర: తషరరశశటట పదనకవత

95-194/538

8618 AP151000666345
పపరర: సతఖనననరరయణ తతరరబబలర

95-194/541

తసడడ:డ రరమమగరరస
ఇసటట ననస:65-13-1362
వయససస:69
లస: పప
95-194/543

8621 AP151000669596
పపరర: గగససయమ షపక

95-194/544

భరస : హమద shek
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:49
లస: ససస స
95-194/546

8624 SQX0285890
పపరర: హమద షపక

95-194/547

తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:53
లస: పప
95-198/662

8627 SQX2304467
పపరర: తనత రరడడడ పపరస

95-194/826

తసడడ:డ మబసలమ రరడడ
ఇసటట ననస:65-13-1364
వయససస:46
లస: పప
95-194/548

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/550

95-194/536

భరస : రరమబబబబ
ఇసటట ననస:65-13-1362
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:33
లస: పప

భరస : తనతరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:65-13-1364
వయససస:38
లస: ససస స
8631 SQX1727999
పపరర: రఫస షపక

95-197/610

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:30
లస: పప
8628 SQX2301539
పపరర: దసరర పపరస

8614 SQX2237790
పపరర: అయయషర అబబనల

8609 SQX0956615
పపరర: ఖజజవల రరమగరరర

భరస : ననగబల మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1361
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:27
లస: పప
8625 SQX0755280
పపరర: ఖలల షపక

95-196/376

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:65-13-1362
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆవరహసన
ఇసటట ననస:65-13-1363
వయససస:31
లస: ససస స
8622 SQX0996660
పపరర: జలమన షపక

8611 SQX1645779
పపరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

95-194/824

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:65-13-1360
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అనవరర ఖమన అబబనల
ఇసటట ననస:65-13-1361
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:65-13-1362
వయససస:57
లస: ససస స
8619 SQX0844878
పపరర: అమకజజన షపక

95-194/535

తసడడ:డ ఖమజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1360
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1361
వయససస:28
లస: ససస స
8616 AP151000669622
పపరర: శవకలమమరర తషరరచదలర

8608 SQX0956540
పపరర: హససన రరమగరరర

8606 SQX2234490
పపరర: షరజహన షపక

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1359
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖజజవల
ఇసటట ననస:65-13-1360
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజ వరల రరమగరరర
ఇసటట ననస:65-13-1360
వయససస:22
లస: ససస స
8613 SQX1730282
పపరర: అబబనల ఆయయశర షపక

95-194/823

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1359
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జఫర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1359
వయససస:21
లస: పప
8610 SQX1645696
పపరర: ఖమజన రరమగరరర

8605 SQX2300002
పపరర: నడరరరహన షపక

8630 MLJ3162690
పపరర: ఖమదరరబ షపక

95-194/549

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:55
లస: ససస స
95-194/551

8633 SQX0581249
పపరర: షఫస షపక

95-194/552

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: రహహస షపక
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95-194/553

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1365
వయససస:63
లస: పప
8637 SQX1784636
పపరర: జరజన బ షపక

95-194/556

95-194/559

95-194/562

95-194/565

95-194/829

95-194/567

95-194/570

భరస : గరలసపజదన
ఇసటట ననస:65-13-1373
వయససస:40
లస: ససస స

8647 SQX0848960
పపరర: ఆదథననరరయణ భవరరశశటట

8650 SQX2350288
పపరర:  

8653 AP151000669800
పపరర: గగససయమ షపక

8656 AP151000666684
పపరర: జజన భబషర షపక

95-194/573

8659 SQX2290468
పపరర: మబనన షపక

95-194/566

8662 MLJ1746833
పపరర: సపజదన షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-13-1373
వయససస:65
లస: పప

8642 SQX0848945
పపరర: బబబన జజన భబషర షపక

95-194/561

8645 SQX0845115
పపరర: వనసకరయమక భవరరశశటట

95-194/564

8648 SQX2343770
పపరర: జలల ఖమన పఠరన

95-194/828

తసడడ:డ రరహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1370
వయససస:73
లస: పప
95-194/830

8651 SQX2346658
పపరర:   

95-194/831

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:65-13-1370
వయససస:24
లస: పప
95-194/568

8654 SQX1878594
పపరర: ఖమజజ షపక

95-194/569

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1371
వయససస:22
లస: పప
95-194/571

8657 AP151000669801
పపరర: హఫసజజబ షపక

95-194/572

భరస : ఖమదరబక
ఇసటట ననస:65-13-1371/1
వయససస:70
లస: ససస స
95-195/1460

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-13-1372
వయససస:26
లస: ససస స
95-194/574

95-194/558

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:65-13-1369
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బకష
ఇసటట ననస:65-13-1371
వయససస:80
లస: పప

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:65-13-1372
వయససస:39
లస: ససస స
8661 SQX0239731
పపరర: గగససయ షపక

95-194/563

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:65-13-1371
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-13-1371
వయససస:27
లస: పప
8658 SQX0239715
పపరర: మహబబలమ షపక

8644 SQX0844902
పపరర: వజయ లకడక భవరరశశటట

8639 SQX0844969
పపరర: బబబన షసషరద షపక

తసడడ:డ బబబన మమలమల
ఇసటట ననస:65-13-1367
వయససస:52
లస: పప

భరస :   
ఇసటట ననస:65-13-1370
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మబబన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1371
వయససస:21
లస: ససస స
8655 SQX0848986
పపరర: మబబన షపక

95-194/560

తలర : వనసకరయమక భవరరశశటట
ఇసటట ననస:65-13-1369
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1370
వయససస:44
లస: పప
8652 SQX1878602
పపరర: అయయషర షపక

8641 SQX0848952
పపరర: బబబన మరర షహహద షపక

95-194/555

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1367
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆదథననరరయణ
ఇసటట ననస:65-13-1369
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-13-1369
వయససస:29
లస: పప
8649 SQX2343507
పపరర: గగసప బబష పఠరన

95-194/557

తసడడ:డ బబబన జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1367
వయససస:30
లస: పప

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1368
వయససస:38
లస: ససస స
8646 SQX0848978
పపరర: చనసద బబషర షపక

8638 SQX1078238
పపరర: మమలమల షపక

8636 SQX0845156
పపరర: ఆషర షపక

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:65-13-1366
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1366
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1367
వయససస:60
లస: ససస స
8643 SQX1566944
పపరర: ఆససయమ షపక

95-194/554

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1366
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1366
వయససస:60
లస: ససస స
8640 MLJ3162682
పపరర: ఫతమబన బబబబన షపక

8635 SQX1784735
పపరర: చనసద బ షపక

8660 SQX1071679
పపరర: నగరనన షపక

95-198/663

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:65-13-1372
వయససస:28
లస: ససస స
95-194/575

8663 SQX2357028
పపరర: యసరనన షపక

95-194/832

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1374
వయససస:18
లస: పప
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పపరర: హససనన షపక
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95-198/664

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:65-13-1374
వయససస:39
లస: ససస స
8667 SQX1538109
పపరర: మహమకద నజనన పఠరన

95-198/665

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1374
వయససస:20
లస: పప
95-194/577

భరస : యబసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1375
వయససస:60
లస: ససస స
8670 SQX1784222
పపరర: ససమయఖ పఠరన

8665 SQX1841931
పపరర: ససతన షపక

95-194/578 8669 SQX1538117
95-194/579
8668 SQX1538125
పపరర: జకకకయ అహకద ఖమన పస ఎస
పపరర: షబబర అహకద ఖమన పఠరన

8671 SQX0454694
పపరర: షపక రహహమబననసర

తసడడ:డ యబసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1375
వయససస:35
లస: పప
95-194/580

భరస : షబబర అహమద ఖమన పఠరన
భరస : షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:65-13-1375 SUDDAPALLI DON ఇసటట ననస:65-13-1377
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:36
లస: ససస స
8673 SQX0848994
పపరర: జలమన షపక

95-194/582

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-13-1377
వయససస:28
లస: పప
8676 MLJ3162633
పపరర: నజరర
భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:65-13-1379
వయససస:40
లస: ససస స
8679 SQX1784115
పపరర: మహహబగన షపక

95-198/667

95-194/588

95-194/592

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1383
వయససస:49
లస: ససస స

8680 SQX1054014
పపరర: శవ మమమడల

8683 AP151000669042
పపరర: సరసశత ననదదసడర

8686 SQX1939602
పపరర: మహమకద వరల షపక

95-194/595

8689 SQX1277384
పపరర: రసడల పఠరన

95-198/668

8692 SQX0566919
పపరర: షపక మరరషర
తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:65-13-1383
వయససస:29
లస: పప

95-194/584

8678 MLJ1748417
పపరర: అనఫ షపక

95-194/587

8681 SQX1832922
పపరర: జహసగరర షపక

95-172/552

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1380
వయససస:30
లస: పప
95-194/589

8684 SQX1200526
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

95-194/591

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-13-1380
వయససస:42
లస: పప
95-194/593

8687 SQX0845180
పపరర: జరరనన పఠరన

95-194/594

భరస : హబబ ఖమన
ఇసటట ననస:65-13-1382
వయససస:31
లస: ససస స
95-196/377

తసడడ:డ బడడ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1382
వయససస:41
లస: పప
95-194/597

8675 AP151000666076
పపరర: జజన భబషర షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:65-13-1379
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1381
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అలర బబడడ
ఇసటట ననస:65-13-1382
వయససస:33
లస: పప
8691 AP151000669149
పపరర: కలరరషసద షపక

95-194/586

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-13-1380
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:65-13-1380
వయససస:60
లస: పప
8688 SQX0849018
పపరర: హబబ ఖమన పఠరన

8677 SQX0310193
పపరర: కరలలషర షపక

95-194/581

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-13-1377
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల మమమడల
ఇసటట ననస:65-13-1379
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:65-13-1380
వయససస:36
లస: ససస స
8685 AP151000666160
పపరర: వనసకటటశశరరర ననదదసడర

95-194/583

తసడడ:డ మమబలమ వల
ఇసటట ననస:65-13-1379
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1379
వయససస:45
లస: ససస స
8682 SQX0454462
పపరర: రరజఖలకకషజ

8674 SQX0849000
పపరర: గగస షపక

8672 AP151000669046
పపరర: బబజజన షపక
భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:65-13-1377
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జయలలదధనన
ఇసటట ననస:65-13-1377
వయససస:38
లస: పప
95-194/585

95-194/576

భరస : గరకకరరయమ అహమద ఖమన పక పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1375
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ యబసఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1375
వయససస:34
లస: పప
95-198/666

8666 SQX1728419
పపరర: షరజయ పఠరన

8690 SQX2544096
పపరర: అలయ షపక

95-190/1317

భరస : హహసససఆననర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1383
వయససస:30
లస: ససస స
95-194/598

8693 SQX0689356
పపరర: హహసపనర న షపక

95-194/599

తసడడ:డ బఖమరర షపజక
ఇసటట ననస:65-13-1383
వయససస:34
లస: పప
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8694 SQX1728476
పపరర: బకరరర షపక
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95-195/603

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1383
వయససస:53
లస: పప
8697 SQX1575754
పపరర: రమజజ షపక

95-195/604

95-194/602

95-194/605

95-195/607

95-194/833

95-195/610

95-196/378

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:26
లస: ససస స

8707 SQX0586255
పపరర: లకకష జ రరజఖస

8710 SQX2171650
పపరర: అబబనల అనశర ఖమన

8713 SQX1728625
పపరర: షషకకర షపక

8716 SQX1878610
పపరర: షఫస షపక

95-194/834

8719 SQX2473056
పపరర: నజక షపక

95-195/608

8722 SQX1645845
పపరర: నజజక షపక
భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:26
లస: ససస స

8702 SQX1616566
పపరర: ననఖజ షపక

95-194/604

8705 SQX0677583
పపరర: భబగఖలకడక బ

95-194/607

8708 SQX0585950
పపరర: వనసకటబడవప తతట

95-195/609

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:65-13-1388
వయససస:53
లస: పప
95-196/906

8711 SQX2162907
పపరర: అబబనల మహబగబ బ

95-196/907

భరస : అబబనల అనశర ఖమన
ఇసటట ననస:65-13-1389
వయససస:59
లస: ససస స
95-195/611

8714 SQX1728724
పపరర: వనసకట శవ ఇకలకరరస

95-195/612

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:65-13-1390
వయససస:41
లస: పప
95-194/608

8717 AP151000669806
పపరర: షసరరన షపక

95-194/609

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:45
లస: ససస స
95-194/835

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/1461

95-195/606

భరస : వరసస బబబబ బ
ఇసటట ననస:65-13-1387
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1391
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:28
లస: పప
8721 SQX2473643
పపరర: నజక షపక

95-194/606

తసడడ:డ ససదథనక షపక
ఇసటట ననస:65-13-1390
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1390
వయససస:28
లస: పప
8718 SQX2480671
పపరర: సపజదన షపక

8704 AP151000666434
పపరర: నజజమబదధనన ఎస ఎమ

8699 SQX1575523
పపరర: మసరసన వరల షపక

తసడడ:డ నజజమబదధనన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1386
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరరస ఖమన
ఇసటట ననస:65-13-1389
వయససస:68
లస: పప

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1390
వయససస:37
లస: ససస స
8715 SQX1289108
పపరర: అఖబ ఖమన పఠరన

95-194/603

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:65-13-1388
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస ఖమన
ఇసటట ననస:65-13-1389
వయససస:68
లస: పప
8712 SQX1730324
పపరర: మలర క షపక

8701 SQX0844951
పపరర: గబలమరర షపక

95-194/601

తసడడ:డ సరవర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1385
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దనవపదనసహహబ ఎస యస
ఇసటట ననస:65-13-1386
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:65-13-1388
వయససస:45
లస: ససస స
8709 SQX2365880
పపరర: అబబనల అనవర ఖమన

95-195/605

భరస : నజజమబదధనన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1386
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నజజమబదధనన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1386
వయససస:26
లస: పప
8706 MLJ1738178
పపరర: వజయ గరరరగసట

8698 SQX1575515
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

8696 AP151000666410
పపరర: ఇకరబల బబగ షపక

తసడడ:డ ఇసరకయయల బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1384
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1385
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1386
వయససస:23
లస: ససస స
8703 SQX0849026
పపరర: ఆనసర బబషర షపక

95-194/600

భరస : ఇకరబల బబగ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1384
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1385
వయససస:34
లస: ససస స
8700 SQX1601286
పపరర: మమహతనజ షపక

8695 MLJ3161023
పపరర: మబసతనజ బబగరస షపక

8720 SQX1730456
పపరర: నజజక షపక

95-195/613

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:26
లస: ససస స
95-196/379

8723 SQX1645746
పపరర: సపజదన షపక

95-196/380

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:28
లస: పప

Page 295 of 320

8724 SQX2466944
పపరర: నజక షపక
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95-196/908

Deleted

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:26
లస: ససస స
8727 SQX1878446
పపరర: మలర క షపక

95-194/611

భరస : నగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:27
లస: ససస స
8730 SQX0530543
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-194/614

95-194/616

95-194/619

95-194/622

8731 AP151000666148
పపరర: జజన షపక

8734 SQX1929447
పపరర: అమరరన పఠరన

8737 SQX1078139
పపరర: ననగబల మరర షపక

8740 SQX0566901
పపరర: షపక రహమమన

95-194/836

8743 SQX2160935
పపరర: హబబబన షపక

భరస : శకనస రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:44
లస: ససస స

8746 AP151000669583
పపరర: రమమదడవ మమడడకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:46
లస: పప

భరస : రసగ రరవప పమడడమబకకల
ఇసటట ననస:65-13-1397
వయససస:53
లస: ససస స

95-194/617

8752 SQX2520260
పపరర: రసగ రరవప పమడడమబకకల

95-194/613

8732 SQX1277327
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-196/381

8735 SQX1246686
పపరర: పరరశన షపక

95-194/618

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:35
లస: ససస స
95-194/620

8738 SQX0239079
పపరర: అమర బబషర షపక

95-194/621

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:28
లస: పప
95-194/623

8741 SQX1319525
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-194/624

తసడడ:డ హహహదర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:50
లస: పప
95-194/837

8744 SQX1616533
పపరర: సరశత పసదథటట

95-194/625

భరస : శకనవరసరరడడడ పసదథటట
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:25
లస: ససస స
95-195/615

8747 AP151000669585
పపరర: సరమమమ జఖస మమడడకకసడ

95-195/616

భరస : వనసకటటశశరరరడడన మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:61
లస: ససస స
95-195/618

తసడడ:డ వరరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:47
లస: పప
95-96/1107

8729 AP151000669011
పపరర: మలర కర సయఖద

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడసరదరరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:44
లస: ససస స

95-195/617 8749 MLJ3152964
8748 AP151000666122
పపరర: పడసరదరరడడడ మమడడకకస మమడడకకసడన
పపరర: శకనవరస రరడడడ వజడల

8751 SQX2520252
పపరర: ధనలకడక పమడడమబకకల

95-194/615

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-195/614

95-194/610

భరస : జహహర అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395/1
వయససస:46
లస: పప
8745 MLJ3162476
పపరర: మలలర శశరర వజజడల

95-194/612

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:41
లస: పప
8742 SQX2223964
పపరర: నజర షపక

8728 SQX0461657
పపరర: షపక నడరర హన

8726 SQX1601336
పపరర: మలర క బబగమ షపక

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమలమల పఠరన
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హమన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:38
లస: ససస స
8739 SQX1319426
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:65-13-1392
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:60
లస: పప

భరస : అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:65-13-1395
వయససస:22
లస: ససస స
8736 SQX0567644
పపరర: ఫరహత షపక

95-197/611

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1393
వయససస:33
లస: పప
8733 SQX1645662
పపరర: సలక షపక

8725 SQX2465813
పపరర: సపజదన షపక

8750 SQX0844076
పపరర: కళళఖణణ మమదథలయమర

95-198/669

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:65-13-1396
వయససస:42
లస: ససస స
95-155/1066

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పమడడమబకకల
ఇసటట ననస:65-13-1397
వయససస:62
లస: పప

8753 SQX1878685
పపరర: ఇరరరద బబగస సయఖద

95-194/626

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:65-13-1397
వయససస:57
లస: ససస స
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8754 SQX2181543
పపరర: ఫసరరజ ఖమన షపక
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95-194/838

తసడడ:డ సరరరర జన షపక
ఇసటట ననస:65-13-1397
వయససస:36
లస: పప
8757 AP151000669808
పపరర: వనసకటరరవమక మతషకకరర

95-195/619

95-194/629

95-195/623

95-195/1463

95-194/840

95-195/627

95-195/630

భరస : పకకరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:65-14-1402
వయససస:60
లస: ససస స

8767 SQX2469211
పపరర: సరసబశవ రరవప వనలచరర

8770 SQX0239772
పపరర: సఫపర షపక

8773 MLJ1746759
పపరర: జజన షపక

8776 SQX1730407
పపరర: రరజఖ లకడక అవగన

95-195/632

8779 SQX0645291
పపరర: దనసరర ననరరయణమక

95-195/1464

8782 SQX0708339
పపరర: ఫరతమమ మహమకద
భరస : ఫరరరక
ఇసటట ననస:65-14-1403
వయససస:35
లస: ససస స

8762 AP151000669074
పపరర: లకకమక ఎలకగ

95-195/622

8765 SQX2460145
పపరర: లకకమక ఎలక

95-195/1462

8768 SQX1277418
పపరర: మసరసననడవప వనలచరర

95-196/382

తసడడ:డ బడహకయఖ వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:46
లస: పప
95-195/625

8771 AP151000669810
పపరర: జలలకరబ షపక

95-195/626

భరస : బబడడఖమన షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:65
లస: ససస స
95-195/628

8774 MLJ1736305
పపరర: ససభబనషపక

95-195/629

తసడడ:డ లమలలసరహహబ షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:45
లస: పప
95-195/631

8777 SQX2222644
పపరర: బబష షపక

95-195/1465

తసడడ:డ డదస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-14-14/26
వయససస:48
లస: పప
95-195/633

భరస : పకకరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:65-14-1402
వయససస:71
లస: ససస స
95-197/614

95-194/628

భరస : ససబబ రరవప ఎలక
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పపలర రరవప అవగన
ఇసటట ననస:65-14-9/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమణ దనసరర
ఇసటట ననస:65-14-1402
వయససస:34
లస: ససస స
8781 SQX2459584
పపరర: నరరయణమక దనసరర

95-195/624

తసడడ:డ ఖమదర షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నబసరయబబ షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:75
లస: పప
8778 SQX0645267
పపరర: దనసరర పడమల

8764 SQX1728781
పపరర: మసరసన రరవప వనలచరర

8759 SQX1304609
పపరర: శవకకషష వనలచదరర

భరస : ససబబబరరవప ఎలకగ
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససభబన షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమదర షరయక
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:70
లస: ససస స
8775 AP151000666213
పపరర: ఖమదర షపక

95-195/621

తసడడ:డ మసరసన రరవప వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:65-13-1401
వయససస:19
లస: ససస స
8772 SQX0239756
పపరర: ఫరతమమ షపక

8761 AP151000669610
పపరర: ససజజత ఎలచదరర

95-194/627

తసడడ:డ మసరసన రరవప వనలచదరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:42
లస: ససస స
8769 SQX2434223
పపరర: మబనన షపక

95-195/620

భరస : మసరసన రరవప ఎలచదరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:28
లస: పప
8766 SQX2474112
పపరర: ససజజత వనలచరర

8758 SQX0530337
పపరర: గరపసకకషష మతషకకరర

8756 SQX1319327
పపరర: సరమమమ జఖస మతషకకరర

భరస : గరపసకకషష మతషకకరర
ఇసటట ననస:65-13-1398
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:65-13-1398
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప వనలచరర
ఇసటట ననస:65-13-1399
వయససస:25
లస: పప
8763 SQX1729425
పపరర: సరసబశవ రరవప వనలచరర

95-194/839

తసడడ:డ యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:65-13-1397
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:65-13-1398
వయససస:55
లస: ససస స
8760 SQX1246660
పపరర: శవ శసకర వనలచరర

8755 SQX2181436
పపరర: అమన షపక

8780 SQX1575572
పపరర: రమణ దనసరర

95-195/634

తసడడ:డ ఫకకరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:65-14-1402
వయససస:40
లస: పప
95-198/671

8783 SQX0708313
పపరర: ఫరరరక మహమకద

95-198/672

తసడడ:డ ససదన థక
ఇసటట ననస:65-14-1403
వయససస:39
లస: పప
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8784 SQX1349324
పపరర: ఖమససస వల షపక
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95-195/635

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1404
వయససస:55
లస: పప
8787 SQX1200831
పపరర: మహబగబ షపక

95-195/637

94-176/37

95-195/1468

95-195/1469

95-198/674

95-195/643

95-195/646

భరస : రరజశశఖర వరర
ఇసటట ననస:65-14-1419
వయససస:31
లస: ససస స

8797 SQX2163160
పపరర: దసస గరరర షపక

8800 SQX2346013
పపరర: శసతన లకడక ససరర

8803 SQX1733401
పపరర: మసరసన బ షపక

8806 SQX1249029
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-195/647

8809 SQX1723899
పపరర: బబబబ షపక

95-195/1470

8812 SQX0773572
పపరర: లకడక వరర
భరస : మహన రరవప వరర
ఇసటట ననస:65-14-1419
వయససస:56
లస: ససస స

8792 SQX2482289
పపరర: ఖజ వల సయఖద

95-195/1467

8795 SQX0842187
పపరర: ససభబన షపక

95-195/641

8798 SQX2402808
పపరర: షపక గగససయ షపక ససభబన

95-197/615

భరస : షపక గగససయ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:41
లస: ససస స
95-155/1047

8801 SQX1078170
పపరర: జరజననబ షపక

95-195/642

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1413
వయససస:77
లస: ససస స
95-195/644

8804 SQX0849034
పపరర: బబషర షపక

95-195/645

తసడడ:డ బబజ షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1414
వయససస:30
లస: పప
95-198/675

8807 SQX1214345
పపరర: భబవననశశరర బబజరసకక

95-196/383

భరస : రరమబ బబజరసకక
ఇసటట ననస:65-14-1416
వయససస:33
లస: ససస స
95-195/648

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1418
వయససస:40
లస: పప
95-195/650

95-195/1466

తసడడ:డ గఫపర షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:65-14-1415
వయససస:24
లస: పప

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1418
వయససస:42
లస: ససస స
8811 SQX0773481
పపరర: శవ వరర

95-195/640

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1414
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1414
వయససస:46
లస: పప
8808 SQX1733393
పపరర: ఖససస బ షపక

8794 MLJ3162856
పపరర: గగససయ షపక

8789 SQX2196525
పపరర: షబబర షపక

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1408
వయససస:48
లస: పప

భరస : సససదర రరజన ససరర
ఇసటట ననస:65-14-1413
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-14-1414
వయససస:39
లస: ససస స
8805 SQX1575580
పపరర: బబషర షపక

95-195/639

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:28
లస: పప
8802 SQX1733351
పపరర: షహహనన షపక

8791 SQX0845172
పపరర: జరరనన సయఖద

95-195/636

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1407 , 2 LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససభబన షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1411
వయససస:23
లస: ససస స
8799 SQX1240894
పపరర: జనసన సపజదన షపక

95-195/638

భరస : ఖమజజ వలర సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1408
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1408
వయససస:20
లస: ససస స
8796 SQX2212595
పపరర: ఖససస బ షపక

8788 SQX1201755
పపరర: బబజ షపక

8786 SQX1201615
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:డ బబజ షసక
ఇసటట ననస:65-14-1407
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగజ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1407
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1408
వయససస:27
లస: పప
8793 SQX2210953
పపరర: షబబనన సయఖద

95-198/673

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1404
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1407
వయససస:42
లస: ససస స
8790 NDX2416469
పపరర: శరరఫ సయఖద

8785 SQX1289132
పపరర: హససనన బ షపక

8810 SQX1723865
పపరర: చనన ఖమససస షపక

95-195/649

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1418
వయససస:47
లస: పప
95-195/651

8813 SQX2054039
పపరర: ఫరరజనన పటబన

95-195/1277

భరస : మమలక బబష షపక
ఇసటట ననస:65-14-1419
వయససస:25
లస: ససస స
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8814 SQX0868232
పపరర: రరజశశఖర వరర
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95-196/384

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:65-14-1419
వయససస:39
లస: పప
8817 SQX0915645
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-195/654

95-195/656

95-195/659

95-195/662

95-195/665

94-174/945

95-195/668

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:25
లస: పప

8827 MLJ1738491
పపరర: హసనఅహకద షపక

8830 MLJ3151859
పపరర: హమద షపక

8833 SQX0844894
పపరర: పరరశత సబబవటట

8836 SQX0856260
పపరర: సపజదన షపక

95-197/617

8839 SQX1249078
పపరర: రరహమమతషననసర షపక

95-195/663

8842 SQX1071802
పపరర: అపరపల ననయబడడ మలల
తసడడ:డ మమరరదయమ
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:61
లస: పప

8822 MLJ3162971
పపరర: రమజ

95-195/658

8825 SQX0566869
పపరర: షపక జజన సపజదన

95-195/661

8828 AP151000666695
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

95-195/664

తసడడ:డ గరలసరహహబ షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:60
లస: పప
95-195/666

8831 SQX2195923
పపరర: అయయషర షపక

95-197/616

తసడడ:డ అబబనల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1424
వయససస:33
లస: ససస స
95-195/667

8834 SQX2209328
పపరర: లకడక బబయ వదథతడ

95-195/1472

భరస : కగశవ ననయక వదథతడ
ఇసటట ననస:65-14-1425
వయససస:49
లస: ససస స
95-195/669

8837 SQX2187359
పపరర: ఫరతమ షపక

95-195/1473

భరస : జజహన సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/676

భరస : అబబనల హమద షపక
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:34
లస: ససస స
95-198/678

95-195/1471

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సపజదన షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కగశవ ననయక వడడతడ
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:28
లస: పప
8841 SQX1054600
పపరర: వనసకటటష నడడసపలర

95-195/660

భరస : బబలమజ వతష
స
ఇసటట ననస:65-14-1425
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సపజదన షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:58
లస: ససస స
8838 SQX2191674
పపరర: కకషష ననయక వడడతడ

8824 MLJ3162948
పపరర: హహసపసన బ షపక

8819 SQX2219186
పపరర: జబద షపక

భరస : హహసపసన షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజ షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1424
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1424 , 4 LINE
వయససస:36
లస: పప
8835 MLJ1735794
పపరర: బబజద బ షపక

95-195/657

తసడడ:డ ఖమససమ షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర ఖమన షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1424
వయససస:30
లస: పప
8832 NDX2934560
పపరర: అబబనల రహహస షపక

8821 SQX1575895
పపరర: ననగ లకడక కనపరరస

95-195/653

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:65-14-1421
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహమకద ఖససస షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:30
లస: పప
8829 SQX0996470
పపరర: మససన ఖమన షపక

95-195/655

భరస : పడభబకర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1423
వయససస:48
లస: ససస స
8826 SQX0915462
పపరర: ననగబల మరర షపక

8818 SQX1723923
పపరర: సతనసర షపక

8816 SQX1733435
పపరర: హససనన షపక

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-14-1421
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అలస షర షపక
ఇసటట ననస:65--14-1421
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక మమలపరటట
ఇసటట ననస:65-14-1422
వయససస:24
లస: ససస స
8823 MLJ3162930
పపరర: బషసరరబ

95-195/652

భరస : ఇబడహహస షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1421
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షరయక
ఇసటట ననస:65-14-1421
వయససస:31
లస: పప
8820 SQX1293620
పపరర: బబబ మమలపరటట

8815 SQX0914879
పపరర: ఆరరఫర షపక

8840 SQX1054592
పపరర: భబరత నడడసపలర

95-198/677

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:65-14-1426
వయససస:40
లస: ససస స
95-198/679

8843 SQX1200963
పపరర: మమబబ చనన షపక

95-195/670

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-14-1427
వయససస:29
లస: ససస స
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8844 SQX1575820
పపరర: బబగస షపక
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95-195/671

భరస : పసరర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1427
వయససస:49
లస: ససస స
8847 SQX1575549
పపరర: పసరర వరల షపక

95-195/674

95-195/677

95-198/1447

95-195/680

95-195/683

95-195/1474

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:65-15-1098
వయససస:60
లస: పప

8857 SQX1575762
పపరర: జజఖత మరరయమల

8860 SQX2089225
పపరర: తనబబజ
డ సయఖద

8863 SQX1733484
పపరర: మబసతనజ షపక

95-195/686

8866 SQX1733609
పపరర: రరఖయమ పఠరన

95-195/681

8869 SQX0677518
పపరర: ససతన రరవమక

95-150/592

95-195/684

8872 AP151000669106
పపరర: లకడక సభబవటట
భరస : సరసబయఖ వతష
స
ఇసటట ననస:65-15-1425
వయససస:55
లస: ససస స

95-195/679

8855 SQX1605304
పపరర: మహన మరరయమల

95-194/631

8858 AP151000669814
పపరర: ధనలకడక చసతపలర 

95-195/682

8861 SQX2094472
పపరర: ససలమసనన సయఖద

95-161/816

భరస : తనబబజ
డ సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1431
వయససస:34
లస: ససస స
8864 SQX1723790
పపరర: మబజబ షపక

95-195/685

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1447
వయససస:41
లస: పప
95-195/687

8867 SQX0856146
పపరర: బబజ షపక

95-195/688

తసడడ:డ ఖసదనర ష క
ఇసటట ననస:65-14-1463
వయససస:50
లస: పప
95-195/690

భరస : ననరరయణ కరలమ
ఇసటట ననస:65-14-1469
వయససస:74
లస: ససస స
95-196/910

8852 SQX0996496
పపరర: వనసకటటశశరరర బడడటట

భరస : ఆదనమ పడసద చసతపలర
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-14-1463
వయససస:28
లస: ససస స
95-195/689

95-195/676

తసడడ:డ కలపపపసరశమ మరరయమల
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:50
లస: పప

భరస : మబజబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1447
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:65-14-1468
వయససస:28
లస: ససస స
8871 SQX2191484
పపరర: కకటటరరడడడ సడరపరరడడడ

95-194/630

Deleted

భరస : చనన కకసడడరర
ఇసటట ననస:65-14-1451
వయససస:47
లస: ససస స
8868 SQX1730498
పపరర: ఆసక షపక

8854 SQX1605296
పపరర: జజఖత మరరయమల

8849 MLJ3161320
పపరర: శవమక బడడటట

తసడడ:డ శశషయఖ బడడటట
ఇసటట ననస:65-14-1428
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కరకర సయఖద
ఇసటట ననస:65-14-1431
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రబబన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1431
వయససస:21
లస: పప
8865 SQX0462838
పపరర: కకసడడరర ననగమక

95-195/678

భరస : మహన మరరయమల
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపపప సరశమ మరరయమల
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:50
లస: పప
8862 SQX2222479
పపరర: రహహస షపక

8851 SQX0996488
పపరర: శకనస బబసఖ

95-195/673

భరస : వనసకటటసశరరర బడడటట
ఇసటట ననస:65-14-1428
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహన మరరయమల
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-14-1430
వయససస:26
లస: ససస స
8859 SQX1575531
పపరర: మహన మరరయమల

95-195/675

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లలట బబసఖ
ఇసటట ననస:65-14-1428
వయససస:33
లస: పప

తలర : ననగలకడక కనపరరరర
ఇసటట ననస:65-14-1429
వయససస:20
లస: పప
8856 SQX1575903
పపరర: గరయతడ షపక

8848 MLJ3161296
పపరర: పసచచమక బబసఖ

8846 SQX1201003
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ పసరర వరల షపక
ఇసటట ననస:65-14-1427
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకసడలల బబసఖ
ఇసటట ననస:65-14-1428
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల బబసఖ
ఇసటట ననస:65-14-1428
వయససస:33
లస: పప
8853 SQX2276889
పపరర: పవన కలమఖణ కనపరరరర

95-195/672

భరస : కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1427
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-14-1427
వయససస:69
లస: పప
8850 SQX0996504
పపరర: శశషష బబసఖ

8845 SQX1575796
పపరర: ఫరరరజజ షపక

8870 SQX1745785
పపరర: మహమకద పహహస బబగ

95-190/667

తసడడ:డ అబబనల కరరమ
ఇసటట ననస:65-15
వయససస:49
లస: పప
95-195/691

8873 SQX0915629
పపరర: బబబన జజన బ షపక

95-195/692

తసడడ:డ బబబన కరరమబలమర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1432
వయససస:42
లస: ససస స
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8874 SQX1201391
పపరర: కరరమబలమర షపక
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95-195/693

తసడడ:డ బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1432
వయససస:48
లస: పప
8877 SQX1878750
పపరర: హసతషస బ షపక

95-195/695

95-195/698

95-195/701

95-195/704

95-196/911

95-195/705

95-195/708

తసడడ:డ హయత సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:28
లస: పప

8887 SQX1450709
పపరర: అబబనల అజస షపక

8890 SQX2533875
పపరర: జరజబబననసర షపక

8893 SQX0463034
పపరర: నజరర షపక

8896 SQX0856096
పపరర: మసరసన షపక

95-195/1475

8899 SQX1878628
పపరర: ఫసరన రస షపక

95-196/385

8902 SQX1247049
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:38
లస: పప

8882 SQX0915363
పపరర: ఖమససస షపక

95-195/700

8885 MLJ3162187
పపరర: మసరసన బ షపక

95-195/703

8888 SQX1450667
పపరర: అబబనల మజత షపక

95-196/386

తసడడ:డ బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1435
వయససస:65
లస: పప
95-190/1299

8891 SQX2533933
పపరర: పరఖరర షపక

95-190/1300

భరస : బబబబరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:30
లస: ససస స
95-195/706

8894 AP151000669733
పపరర: జయబబననసర మహమకద

95-195/707

భరస : జలల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:55
లస: ససస స
95-195/709

8897 AP151000666764
పపరర: జలల షపక

95-195/710

తసడడ:డ ఉసరకన సరహహబ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:65
లస: పప
95-194/633

భరస : అబబనలమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1437
వయససస:32
లస: ససస స
95-194/635

95-195/697

భరస : మజద ష క
ఇసటట ననస:65-15-1435
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:33
లస: ససస స
8901 SQX1246652
పపరర: ససభబన సయఖద

95-195/702

భరస : తనజదధనన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:37
లస: పప
8898 SQX2323715
పపరర: సహరర షపక

8884 SQX1730621
పపరర: నగరన షపక

8879 SQX0463083
పపరర: జజహహద షపక

తసడడ:డ భబషర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:29
లస: పప

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:65-15-1436
వయససస:29
లస: ససస స
8895 SQX0856153
పపరర: జలమన షపక

95-195/699

తసడడ:డ అబబనల మజత షపక
ఇసటట ననస:65-15-1435
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబబనల మజత షపక
ఇసటట ననస:65-15-1435 . 2 LINE
వయససస:21
లస: పప
8892 SQX1200898
పపరర: షరహహన షపక

8881 SQX1078469
పపరర: షపక బబషర

95-195/694

భరస : భబషర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1435
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల మజద షపక
ఇసటట ననస:65-15-1435
వయససస:25
లస: పప
8889 SQX2196434
పపరర: ఖమజజ షపక

95-195/696

తసడడ:డ తనజదధనన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:32
లస: పప
8886 SQX1724087
పపరర: ననగబల మరర షపక

8878 SQX0463117
పపరర: ఖమర షపక

8876 SQX1928571
పపరర: హసతషస బ షపక

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇమమసస ష క
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:81
లస: ససస స
8883 SQX0915371
పపరర: అలమరబక షపక

95-190/1305

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1434
వయససస:25
లస: ససస స
8880 SQX0463075
పపరర: షపక మహబగబ బ

8875 SQX2540292
పపరర: హసతషస బ షపక

8900 SQX1878636
పపరర: అబబనలమర షపక

95-194/634

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-15-1437
వయససస:38
లస: పప
95-194/636

8903 SQX0645143
పపరర: షపక పరరశన

95-195/711

భరస : ససభబన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:31
లస: ససస స
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8904 SQX1530469
పపరర: రగషక సయఖద
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95-195/712

భరస : బశర సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:34
లస: ససస స
8907 MLJ3152873
పపరర: బషసర సయఖద

95-195/715

95-195/718

95-195/721

95-195/1476

95-195/724

95-195/727

95-195/730

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1444
వయససస:26
లస: ససస స

8917 SQX2270080
పపరర: ఖసరరరద షపక

8920 AP151000669104
పపరర: బబజత బ షపక

8923 SQX1730589
పపరర: ఆషర షపక

8926 SQX1730811
పపరర: బబ జజన షపక

95-196/912

8929 SQX1730837
పపరర: కకటటశశరమక గబళళ

95-195/725

8932 SQX0915603
పపరర: నడరర షపక
తసడడ:డ అబబనల జలల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1444
వయససస:27
లస: ససస స

95-195/720

8915 AP151000666069
పపరర: మసరసన షపక

95-195/723

8918 SQX0708271
పపరర: హసన అహకద షపక

95-198/685

8921 SQX0915413
పపరర: అబబనల అలమ షపక

95-195/726

తసడడ:డ బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1441
వయససస:26
లస: పప
95-195/728

8924 SQX1200856
పపరర: పరఖరర షపక

95-195/729

భరస : జలన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1442
వయససస:28
లస: ససస స
95-195/731

95-195/734

భరస : గరపస గబళళ
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:53
లస: ససస స
95-195/736

8912 MLJ3162195
పపరర: ఖమజజబ  

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:39
లస: పప

Deleted

95-195/733

95-195/717

తసడడ:డ ఆసన అహమకద ష క
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బబజబ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:42
లస: ససస స
8931 SQX1730787
పపరర: హససనన షపక

95-195/722

తసడడ:డ బబబడ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1442
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:20
లస: ససస స
8928 SQX1730704
పపరర: మబనన షపక

8914 MLJ3152881
పపరర: అలమర బకడ షపక

8909 AP151000666374
పపరర: హయమత షపక

భరస : మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1441
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల రవపఫ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1441
వయససస:60
లస: పప
8925 SQX1939966
పపరర: బబజ షపక

95-195/719

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1440
వయససస:35
లస: ససస స
8922 AP151000666395
పపరర: బబజ్ షపక

8911 MLJ3162179
పపరర: సలమక

95-195/714

తసడడ:డ రసడల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:40
లస: పప

భరస : హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:27
లస: ససస స
8919 SQX1575804
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

95-195/716

భరస : బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:38
లస: పప
8916 SQX2163640
పపరర: ఖసరరరద షపక

8908 SQX1724285
పపరర: ససభబన షపక

8906 SQX1724129
పపరర: ససభబన సయఖద

తసడడ:డ హయత సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1439
వయససస:24
లస: ససస స
8913 MLJ1735281
పపరర: హసనఅహకద షపక

95-195/713

భరస : హమత ష క
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హమత సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1438
వయససస:36
లస: పప
8910 SQX1575812
పపరర: గగససయమ సయఖద

8905 AP151000669732
పపరర: బబఆషర షపక

8927 SQX1959576
పపరర: మబసనన షపజక

95-195/732

భరస : ఉమర షపజక
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:42
లస: ససస స
8930 SQX1724350
పపరర: అయగబ షపక

95-195/735

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1443
వయససస:48
లస: పప
95-195/737

8933 SQX0915660
పపరర: అబబనల జలల షపక

95-195/738

తసడడ:డ అబబనల మజల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1444
వయససస:32
లస: పప
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8934 SQX2225068
పపరర: ససజజత పరగకఅలమ
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95-195/1477

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:65-15-1444
వయససస:36
లస: ససస స
8937 MLJ3162161
పపరర: సపజదనబ షపక

95-195/740

95-198/1449

95-195/1479

95-195/747

95-198/686

95-195/752

95-195/753

తసడడ:డ ననగబర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:23
లస: పప

8947 SQX0915256
పపరర: అలమసఫ షపక

8950 SQX1732320
పపరర: ననగ లకడక బడడటట

8953 SQX2543924
పపరర: సబహ షపక

8956 SQX0463133
పపరర: మసరసన బ షపక

95-198/1450

8959 SQX2473346
పపరర: ఖమదర షరరఫ షపక

95-195/748

8962 SQX0844100
పపరర: శవ ననగమలలర శశరర గబరరకల
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:28
లస: ససస స

8942 SQX0915397
పపరర: గరపస మదనల

95-195/744

8945 SQX0645275
పపరర: షహహననజ

95-195/746

8948 MLJ3151933
పపరర: బబబబన ససభబన షపక

95-195/749

తసడడ:డ బబబబన బబడడ షరయక
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:43
లస: పప
95-195/750

8951 MLJ3161411
పపరర: మబసతనజ

95-195/751

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:65-15-1448
వయససస:38
లస: ససస స
95-190/1316

8954 SQX1320696
పపరర: సరమఉలమర షపక

95-194/637

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:24
లస: పప
95-195/754

8957 SQX1575705
పపరర: ససభబన షపక

95-195/755

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:55
లస: పప
95-190/1111

తసడడ:డ ననగబర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:23
లస: పప
95-196/913

95-195/742

భరస : షరజహన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభబన షరయక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:20
లస: ససస స
8961 SQX2473718
పపరర: ఖమదర షరరఫ షపక

95-195/745

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1449
వయససస:23
లస: ససస స
8958 SQX2239549
పపరర: సబహ షపక

8944 SQX0462937
పపరర: షపక బబబబన పరరశన

8939 MLJ3151586
పపరర: రజజక షపక

తసడడ:డ శకనస మదనల
ఇసటట ననస:65-15-1446
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరసస బడడటట
ఇసటట ననస:65-15-1448
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1448
వయససస:38
లస: పప
8955 SQX1730985
పపరర: షహహదన బబగస షపక

95-195/743

తసడడ:డ షరజహన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ దసదనల
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:35
లస: ససస స
8952 MLJ3152238
పపరర: మసరసనశల

8941 SQX0844886
పపరర: భగలకడక మదననల

95-195/739

తసడడ:డ షపజదన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1445
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభబన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబబన బబడడ షరయక
ఇసటట ననస:65-15-1447
వయససస:75
లస: ససస స
8949 SQX1550517
పపరర: రరజఖ లకడక దడడల

95-195/741

భరస : గరపస మదననల
ఇసటట ననస:65-15-1446
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గరపస మదనఖల
ఇసటట ననస:65-15-1446
వయససస:25
లస: ససస స
8946 MLJ3161387
పపరర: బబబబన బమ షపక

8938 MLJ3162153
పపరర: మసరసన బ షపక

8936 SQX1773274
పపరర: పరడవత పగరడడపరల

తసడడ:డ పపలర యఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:65-15-1445
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబరర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1445
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:65-15-1445
వయససస:27
లస: పప
8943 SQX2425395
పపరర: భగ లకడక మదనఖల

95-195/1478

భరస : ససభడమణఖస పపరగకల
ఇసటట ననస:65-15-1444
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రజజరక ష క
ఇసటట ననస:65-15-1445
వయససస:43
లస: ససస స
8940 SQX2219657
పపరర: ఇసరకయల షపక

8935 SQX2341386
పపరర: ససజజత పపరగకల

8960 SQX2446110
పపరర: షకకలమ షపక

95-195/1480

భరస : ననగబర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/687

8963 SQX0844092
పపరర: పదక మసచనల

95-198/688

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:34
లస: ససస స
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95-198/1451

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1450
వయససస:48
లస: పప
8967 SQX0832543
పపరర: పడసనన జగ

95-198/689

95-195/758

95-195/760

95-195/763

95-195/766

95-195/768

95-195/771

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1462
వయససస:32
లస: ససస స

8977 SQX0849075
పపరర: బషసర షపక

8980 SQX2170769
పపరర: సరబర షపక

8983 SQX0503532
పపరర: భవన పరలడడగబ

8986 SQX0491423
పపరర: ననగ శసకర సససగ బబ సదథల

95-194/638

8989 SQX1731009
పపరర: మహహ బగన షపక

95-195/764

8992 SQX0645176
పపరర: జరరన షపక
భరస : బబబబ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1463
వయససస:40
లస: ససస స

8972 SQX1731041
పపరర: షకకల సరన పఠరన

95-195/759

8975 SQX1730944
పపరర: షహహన పఠరన

95-195/762

8978 SQX1724566
పపరర: నజజమబదధనన షపక

95-195/765

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:38
లస: పప
95-158/947

8981 SQX0463505
పపరర: సబహ పఠరన

95-195/767

భరస : వరనద పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:65-15-1457
వయససస:37
లస: ససస స
95-195/769

8984 MLJ3162385
పపరర: లకడక బబయ

95-195/770

భరస : బబలమజసససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:65-15-1458
వయససస:51
లస: ససస స
95-195/772

8987 SQX1879055
పపరర: భబగఖవత బబయ బబ సదథల

95-196/387

Deleted

భరస : ననగ శసకర సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:65-15-1458
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/773

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1459
వయససస:45
లస: ససస స
95-195/775

95-195/757

భరస : అయగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:65-15-1458
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1459
వయససస:29
లస: ససస స
8991 SQX1731322
పపరర: సరఫసయమ షపక

95-195/761

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:65-15-1458
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదథల
ఇసటట ననస:65-15-1458
వయససస:30
లస: పప
8988 SQX1878669
పపరర: ననఖమతషలర షపక

8974 SQX0915447
పపరర: సబమ షపక

8969 SQX0915405
పపరర: బబబబ షపక

భరస : ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హసపజసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1457
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర కరహన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1457
వయససస:33
లస: పప
8985 SQX0491415
పపరర: మహన సససగ బబ సదథల

95-195/1481

తలర : మగలల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:46
లస: పప
8982 SQX0566885
పపరర: పఠరన నహహద ఖమన

8971 SQX2195824
పపరర: ననగబల షపక

95-190/1297

తసడడ:డ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1454
వయససస:35
లస: పప

భరస : మబజప ష క
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అయగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:29
లస: పప
8979 SQX1724582
పపరర: అయగబ ఖమన పఠరన

95-195/756

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1454
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : సపజదన బ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1456
వయససస:28
లస: ససస స
8976 SQX1724418
పపరర: ఖమజజ పఠరన

8968 SQX0915512
పపరర: రహహమగన షపక

8966 SQX2532349
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:65-15-1453
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబబబ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1454
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యగసడబ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1454
వయససస:53
లస: పప
8973 SQX0845164
పపరర: సబయ షపక

95-96/1121

భరస : మహహన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1453
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:65-15-1453
వయససస:38
లస: ససస స
8970 MLJ3153061
పపరర: మసరసన షపక

8965 SQX2531788
పపరర: రహహమ షపక

8990 SQX1724608
పపరర: ననఖసతషలమర షపక

95-195/774

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1459
వయససస:29
లస: పప
95-195/776

8993 SQX1724624
పపరర: బబబబ షపక

95-195/777

తసడడ:డ ఖమదర బక షపక
ఇసటట ననస:65-15-1463
వయససస:44
లస: పప
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8994 SQX2403327
పపరర: హనసమయఖ నలర బబ తషల

95-166/1406

తసడడ:డ ఆసజననయబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:41
లస: పప
8997 SQX0463166
పపరర: బబ గన ననగగసదడమ

95-195/779

95-195/782

95-196/390

95-195/785

95-195/788

95-195/791

95-195/1483

తసడడ:డ సతనసర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1468
వయససస:56
లస: పప

9007 SQX1575564
పపరర: యబసఫ షపక

9010 MLJ1743590
పపరర: సలస షపక

9013 SQX1724541
పపరర: ససభబన షపక

9016 SQX2228328
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-193/1219

9019 SQX1878677
పపరర: సరజదన షపక

95-195/786

9022 SQX1200716
పపరర: మలర క దడవ కరలస
భరస : వనసకటటసశరరర కరలస
ఇసటట ననస:65-15-1469
వయససస:42
లస: ససస స

9002 SQX1297184
పపరర: సడవసత నడజరసడర

95-196/389

9005 MLJ3162146
పపరర: సలమ షపక

95-195/784

9008 SQX0856203
పపరర: మసరసన

95-195/787

తసడడ:డ వల ష క
ఇసటట ననస:65-15-1465
వయససస:53
లస: పప
95-195/789

9011 SQX1731157
పపరర: షబనన షపక

95-195/790

భరస : జసషసద షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/792

9014 SQX2186187
పపరర: ఫరరరన షపక

95-195/1482

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:24
లస: ససస స
95-198/1452

9017 SQX2256618
పపరర: అయయషర షపక

95-198/1453

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/639

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-195/793

95-195/781

భరస : మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1465
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చషసస షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467/1
వయససస:52
లస: ససస స
9021 MLJ1736156
పపరర: షరజహన షపక

95-195/783

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:21
లస: పప
9018 SQX2236800
పపరర: ససభబన షపక

9004 SQX0845131
పపరర: బబజర షపక

8999 AP151000669735
పపరర: ననగగసదడస నలర బబ తషల

భరస : రరమచసదడరరవప నడజరసడర
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1466
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467
వయససస:29
లస: పప
9015 SQX2222180
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-196/388

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1465
వయససస:23
లస: పప

భరస : సలస ష క
ఇసటట ననస:65-15-1466
వయససస:41
లస: ససస స
9012 SQX1723964
పపరర: జసషసద షపక

9001 SQX1605726
పపరర: తరరపఠమక బబ గరనన

95-195/778

భరస : ఆసజననయబలల లనలర బబతషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మసరసన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1465
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:65-15-1465
వయససస:60
లస: ససస స
9009 MLJ3162377
పపరర: బబబ హజరర

95-195/780

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ గరనన
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:41
లస: పప
9006 MLJ3162625
పపరర: భమమబ సయఖద

8998 AP151000669737
పపరర: ననగగసదడస నలర బబ తషల

8996 SQX1575507
పపరర: మరరయమక నలర బబ తషల

తసడడ:డ ననగగసదడఎస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప లనలర బబతషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భభగన
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:21
లస: పప
9003 SQX1605734
పపరర: హనసమయఖ నలర బబ తషల

95-192/1106

తలర : ననగగసదడస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర లనలర బబతషల
ఇసటట ననస:65-15-1464
వయససస:30
లస: ససస స
9000 SQX1724640
పపరర: తరరపరలల భభగన

8995 SQX2268753
పపరర: అనసష నలర బబ తషల

9020 SQX1722008
పపరర: షబనన షపక

95-195/811

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1467, 3RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స
95-195/794

9023 SQX1728492
పపరర: అసరక మహమకద

95-195/795

తసడడ:డ నయళమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1470
వయససస:21
లస: ససస స
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9024 SQX1731074
పపరర: అబబనల షరరఫ మహమకద

95-195/796

తసడడ:డ అబబనల నబ మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1470
వయససస:42
లస: పప
9027 SQX1509324
పపరర: షమమ షపక

95-195/798

95-190/1112

95-195/803

95-198/1454

95-195/806

95-195/810

95-195/813

భరస : బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1466
వయససస:31
లస: ససస స

9037 SQX2228724
పపరర: లమలబ షపక

9040 SQX1731207
పపరర: జజనన షపక

9043 SQX2218857
పపరర: కకషష సరగర రరడడడ సడరపప రరడడడ

9046 SQX1825967
పపరర: ఆషర షపక

95-198/695

9049 SQX1071752
పపరర: కకసడన రరడడడ కతషలపలర

95-198/1455

9052 SQX1200641
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1466
వయససస:38
లస: పప

9032 AP151000669506
పపరర: బబబన అజమబన షపక

95-195/802

9035 SQX0915504
పపరర: సరలస షపక

95-195/805

9038 SQX1783877
పపరర: నగగల మరర వరల షపక

95-198/692

తసడడ:డ ఆదమషర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472 1ST LINE
వయససస:31
లస: పప
95-195/807

9041 AP151000666211
పపరర: అమమనసలమరఖమన పఠరన

95-195/808

తసడడ:డ మహబగబ ఖమన ష క
ఇసటట ననస:65-15-1503
వయససస:57
లస: పప
95-195/1485

9044 SQX1928266
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

95-195/812

తసడడ:డ బబష మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-149
వయససస:29
లస: పప
95-195/814

9047 SQX0453902
పపరర: బబజతన పఠరన

95-195/815

భరస : రషసద ఖమన ష క
ఇసటట ననస:65-16-1431
వయససస:43
లస: ససస స
95-198/696

తసడడ:డ లకకక రరడడ కతషలపలర
ఇసటట ననస:65-16-1454
వయససస:74
లస: పప
95-195/817

95-195/800

తసడడ:డ ఆదమ ష క
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:57
లస: పప

భరస : అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:65-16-199
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ కతష
స లపలర
ఇసటట ననస:65-16-1454
వయససస:55
లస: పప
9051 SQX0915553
పపరర: అశ షపక

95-195/804

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:65-15-1898
వయససస:35
లస: పప

భరస : షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-195
వయససస:59
లస: ససస స
9048 SQX1071885
పపరర: రమణ రరడడడ కతష
స లపలర

9034 SQX1731132
పపరర: బబబబన కరరమబలమర షపక

9029 SQX1509332
పపరర: ఉసరకన షపక

భరస : బబబన సలమస ష క
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:65-15-1491
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1515
వయససస:49
లస: ససస స
9045 SQX1825975
పపరర: హహరర బబగస మహమకద

95-195/801

భరస : ఆడమమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గఫరర ష క
ఇసటట ననస:65-15-1473
వయససస:71
లస: ససస స
9042 SQX1737907
పపరర: గరలబ షపక

9031 SQX1731108
పపరర: జజఖత షపక

95-195/797

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1471
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబబబన బబడడ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హహసరసనన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:50
లస: పప
9039 SQX0470823
పపరర: జకకర షపక

95-195/799

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస ష క
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:26
లస: పప
9036 SQX2228732
పపరర: ఆడమమర షపక

9028 SQX0915389
పపరర: నయబమ ఎస డడ

9026 SQX0915421
పపరర: ఎస డడ షకకల

భరస : నయబమ మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1471
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షకకల మహమకద
ఇసటట ననస:65-15-1471
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమమర షపక
ఇసటట ననస:65-15-1472
వయససస:21
లస: పప
9033 SQX0915470
పపరర: ఖమజజ షపక

95-195/1484

తసడడ:డ మహమకద నబ షపక
ఇసటట ననస:65-15-1470
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:65-15-1471
వయససస:54
లస: ససస స
9030 SQX2228740
పపరర: బబబబ షపక

9025 SQX2210789
పపరర: మహమకద నయళమ షపక

9050 SQX1728799
పపరర: నడరర హన షపక

95-195/816

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1465
వయససస:57
లస: ససస స
95-195/818

9053 SQX1078212
పపరర: మబనర షపక

95-195/819

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1466
వయససస:54
లస: పప
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95-195/820

భరస : ననగరల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1467
వయససస:22
లస: ససస స
95-195/823

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1467
వయససస:30
లస: పప
95-198/699

భరస : రరజశశఖర వరర
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:36
లస: ససస స

9058 SQX1248997
పపరర: కరససలల షపక

95-198/697

95-198/702

తసడడ:డ మహమకద దనబరరదధనన
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:25
లస: పప

9061 SQX0755405
పపరర: కకటటశశరమక నలర మమకల

95-198/700

95-198/705

తసడడ:డ లకరరర మరరయనన
ఇసటట ననస:65-16-1471
వయససస:32
లస: పప

9064 SQX1416255
పపరర: మమహహరజర రహమమన షపక

95-198/703

95-198/707

తసడడ:డ ససలలమమన
ఇసటట ననస:65-16-1473
వయససస:42
లస: పప

9067 SQX1878495
పపరర: ససజజత నలర మమకల

95-194/640

95-195/825

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:65-16-1474
వయససస:27
లస: పప

9070 SQX0709295
పపరర: ననగబర షపక

95-198/708

95-195/828

9073 MLJ3651874
పపరర: వజయలకడక నలర మమకల

భరస : రరమయఖ ననలమమకల
ఇసటట ననస:65-16-1475
వయససస:63
లస: ససస స

9076 SQX2541159
పపరర: రశద షపక

95-195/826

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1478
వయససస:57
లస: ససస స

95-195/1585

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:65-16-1478 4TH LINE
వయససస:58
లస: ససస స

9079 SQX2169217
పపరర: సలమక ససలమసనన షపక

9082 SQX1724707
పపరర: వనసకట శవ కలమమరర మటటట పలర
తసడడ:డ రరఘవయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:65-16-1479
వయససస:29
లస: ససస స

9068 SQX0709261
పపరర: గగస షపక

95-198/706

9071 AP151000669741
పపరర: హససనన షపక

95-195/824

9074 MLJ3648607
పపరర: శవపరరశత నలర మమకల

95-195/827

9077 SQX2227296
పపరర: సరయ బబబబ పలకలలరర

95-198/1461

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పలకలలరర
ఇసటట ననస:65-16-1476
వయససస:25
లస: పప
95-196/914

భరస : అజజజదధనన
ఇసటట ననస:65-16-1478
వయససస:32
లస: ససస స
95-195/1487

95-198/704

భరస : శకనవరసరరవప ననలమమకల
ఇసటట ననస:65-16-1475
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:65-16-1475
వయససస:18
లస: ససస స
95-195/1486

9065 SQX0709592
పపరర: రరజకకషప ర అలర స

భరస : మసరసన వల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1474
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర ననలమమకల
ఇసటట ననస:65-16-1475
వయససస:33
లస: ససస స

9075 SQX0773960
పపరర: లకడక నలర మమకల

95-198/701
9062 SQX1416263
పపరర: మమహబగబ ఆలమస మహమకద

తసడడ:డ ననగబర
ఇసటట ననస:65-16-1473
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:65-16-1473
వయససస:57
లస: పప

9072 SQX1451657
పపరర: రఫస షపక

95-198/698

తసడడ:డ లకరరర మరరయనన
ఇసటట ననస:65-16-1471
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస నలర మమకల
ఇసటట ననస:65-16-1473
వయససస:36
లస: ససస స

9069 SQX0922583
పపరర: షపజక ససభబన

9059 SQX1622506
పపరర: సమనన బబగస షపక

తసడడ:డ ననషరద అననసరర
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఉబబజద అలమస షపక
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:31
లస: పప

9066 SQX0709659
పపరర: కకరణ బబబబ అలర స

95-195/822

భరస : మహమకద ఆదథల
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:65-16-1469
వయససస:80
లస: ససస స

9063 SQX1416776
పపరర: మహమకద ననషరద అలమస

9056 SQX0996546
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:డ మబననర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1467
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడడ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1467
వయససస:29
లస: ససస స

9060 SQX0755223
పపరర: ససజజత నలర మమకల

9081 SQX2194793
పపరర: ఫరతమబననసర మహమకద

95-195/821

భరస : మబనర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1467
వయససస:58
లస: ససస స

9057 SQX1724681
పపరర: బడడ షపక

9078 SQX2274116
పపరర: నడరర హన షపక

9055 MLJ1735943
పపరర: చనబబబలల

9080 SQX2245264
పపరర: అజజజదధనన మహమకద

95-198/1462

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:65-16-1478
వయససస:42
లస: పప
95-195/829

9083 AP151000669256
పపరర: పరరశత మటటట పలర

95-195/830

భరస : రరఘవయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:65-16-1479
వయససస:55
లస: ససస స
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9084 SQX1724715
పపరర: ననగరరజ మటటట పలర
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95-195/831

తసడడ:డ రరఘవయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:65-16-1479
వయససస:26
లస: పప
9087 SQX1201839
పపరర: రషసద షపక

95-195/834

95-195/837

95-197/618

95-195/842

95-195/845

95-198/709

95-195/1490

భరస : రహహద షపక
ఇసటట ననస:65-16-1488
వయససస:25
లస: ససస స

9097 AP151000669029
పపరర: పపషరపవత పససపపలలటట

9100 SQX1784495
పపరర: తరరమల రరవప మరరక

9103 SQX2288439
పపరర: జబన షపక

9106 MLJ3162567
పపరర: రమమదడవ ననదదసడర

95-195/850

9109 SQX1725043
పపరర: బబజ కసబబల

95-195/843

9112 SQX1725423
పపరర: రషసద మససద
తసడడ:డ అమరరలమర మససద
ఇసటట ననస:65-16-1488
వయససస:32
లస: పప

9092 SQX1200690
పపరర: ఇననయఖ అలర స

95-195/839

9095 AP151000669217
పపరర: రజన మరరక

95-195/841

9098 AP151000666173
పపరర: శవయఖ పససపపలలటట

95-195/844

తసడడ:డ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-16-1483
వయససస:55
లస: పప
95-195/846

9101 MLJ3152915
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరక

95-195/847

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1484
వయససస:43
లస: పప
95-195/1488

9104 SQX2288389
పపరర: ఖజ షపక

95-195/1489

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1485
వయససస:21
లస: పప
95-195/848

9107 SQX1724731
పపరర: చన కకటటశశరమక కసబబల

95-195/849

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:65-16-1487
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/851

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:65-16-1487
వయససస:29
లస: పప
95-195/853

95-195/836

భరస : శకనవరసరరవప మరర
ఇసటట ననస:65-16-1482
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:65-16-1486
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కసబబల
ఇసటట ననస:65-16-1487
వయససస:37
లస: ససస స
9111 SQX1724806
పపరర: షరహహన షపక

95-195/840

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1485
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1485
వయససస:19
లస: పప
9108 SQX1728906
పపరర: శశషమక కసబబల

9094 SQX1575424
పపరర: అనడష మరరక

9089 SQX1724665
పపరర: యమమన దథవఖ అలర స

తసడడ:డ సరవరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1481
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1484
వయససస:21
లస: పప

భరస : నడరర మహమకద షపక
ఇసటట ననస:65-16-1484
వయససస:43
లస: ససస స
9105 SQX2288371
పపరర: నజమబదధనన షపక

95-195/838

భరస : శవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:65-16-1483
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1484
వయససస:39
లస: ససస స
9102 SQX1051366
పపరర: నడరర హన షపక

9091 AP151000669005
పపరర: మమరర వనననస

95-195/833

తసడడ:డ ఇననయఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1481
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1482
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మరరక
ఇసటట ననస:65-16-1482
వయససస:27
లస: పప
9099 MLJ3162575
పపరర: ససబబబలల మరరక

95-195/835

భరస : మరరయదనసస వణస
ఇసటట ననస:65-16-1481
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1481
వయససస:39
లస: ససస స
9096 SQX0915314
పపరర: అనల కలమమర మరరక

9088 SQX1724772
పపరర: కరరమబలమర షపక

9086 SQX0948224
పపరర: ఫరతమ షపక

భరస : కరరమబలమర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1480
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1480
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఇననయఖ అలర స
ఇసటట ననస:65-16-1481
వయససస:41
లస: ససస స
9093 SQX2153591
పపరర: ఫసరడ గసప షపక

95-195/832

భరస : బబజ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1480
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షసక
ఇసటట ననస:65-16-1480
వయససస:29
లస: పప
9090 SQX1200666
పపరర: మమరర అరరణన కలమమరర అలర స

9085 SQX0453761
పపరర: నడరర హన షపక

9110 SQX1724962
పపరర: సరసబశవ రరవప కసబబల

95-195/852

తసడడ:డ తరరపతయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:65-16-1487
వయససస:47
లస: పప
95-195/854

9113 SQX0948190
పపరర: షబబర షపక

95-45/1051

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1489
వయససస:34
లస: పప
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9114 SQX1882307
పపరర: షపజక సరజదన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-195/855

భరస : షపజక షబబర
ఇసటట ననస:65-16-1489
వయససస:25
లస: ససస స
9117 SQX2435444
పపరర: జహహర షపక

95-197/619

95-195/1491

95-197/76

95-197/621

95-195/859

95-195/862

95-195/865

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:26
లస: పప

9127 SQX2428506
పపరర: పపననయఖ సరధస

9130 SQX0956557
పపరర: ననగబల మరర షపక

9133 SQX1575416
పపరర: ఖమదర బ షపక

9136 SQX2304061
పపరర: బబజ పటబన

95-191/508

9139 SQX0651919
పపరర: పదక పలర పప

95-195/1492

9142 SQX1525924
పపరర: రతననకర రరవప గబసటటరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:27
లస: పప

9122 SQX1600643
పపరర: మహమకద రరజజశన షపక

95-197/75

9125 SQX2170462
పపరర: జన షపక

95-197/620

9128 SQX2425874
పపరర: రరజగశశరర సరధస

95-197/622

భరస : పపననయఖ సరధస
ఇసటట ననస:65-16-1492
వయససస:40
లస: ససస స
95-195/860

9131 SQX1201631
పపరర: షరరకల షపక

95-195/861

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1496
వయససస:29
లస: ససస స
95-195/863

9134 SQX0856062
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-195/864

తసడడ:డ అబబనల మజద ష క
ఇసటట ననస:65-16-1496
వయససస:29
లస: పప
95-191/506

9137 SQX2303204
పపరర: అనల పటబన

95-191/507

తసడడ:డ బబజ పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:41
లస: ససస స
95-195/866

భరస : కకషషమగరరస పలర పప
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:39
లస: ససస స
95-195/868

95-195/858

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శభన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:19
లస: పప
9141 SQX1167908
పపరర: గబసటటరర ససనసద

95-197/77

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1496
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1496
వయససస:58
లస: పప
9138 SQX2303238
పపరర: షరరరక ఖమన పటబన

9124 SQX1297101
పపరర: ఖమజజ షపక

9119 SQX1538133
పపరర: ఖమససస వల షపక

భరస : షపక మహబగబ జజన
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగలమరర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1494
వయససస:32
లస: పప

భరస : మబననఫ ష క
ఇసటట ననస:65-16-1496
వయససస:50
లస: ససస స
9135 SQX1201649
పపరర: అబబనల మమజద షపక

95-197/74

తసడడ:డ ననగ భగషణస సరధస
ఇసటట ననస:65-16-1492
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగబల మరర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1494
వయససస:28
లస: ససస స
9132 AP151000669744
పపరర: హమదన షపక

9121 SQX0875005
పపరర: షబన షపక

95-195/857

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస వల
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:20
లస: పప
9129 SQX0956599
పపరర: షబబన షపక

95-194/641

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన vali షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:52
లస: ససస స
9126 SQX2163723
పపరర: ఖజ మమల షపక

9118 SQX1538075
పపరర: జజన షపక

9116 SQX1725092
పపరర: జహహర షపక

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1489
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:65-16-1491
వయససస:36
లస: ససస స
9123 SQX0874990
పపరర: శసషరద షపక

95-195/856

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1489
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:65-16-1489
వయససస:45
లస: పప
9120 SQX2225266
పపరర: జజనన షపక

9115 SQX1041912
పపరర: హససనన షపక

9140 SQX1445452
పపరర: శవ లకడక గబసటటరర

95-195/867

భరస : శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:65-16-1497
వయససస:45
లస: ససస స
95-195/869

9143 SQX1939917
పపరర: ఫసరన రస షపక

95-195/870

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:39
లస: ససస స
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95-195/871

భరస : ఏడడకకసడలల అచచననల
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:58
లస: ససస స
9147 SQX1214436
పపరర: గరపస కకషష గబసడదడ
డ డడ

95-197/80

95-197/83

95-195/872

95-196/391

95-195/876

95-195/879

95-195/882

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:65-17-1556
వయససస:24
లస: పప

9157 SQX0868364
పపరర: ఫసరరజ షపక

9160 SQX1724822
పపరర: హరర కకషష దనరపననన

9163 SQX1231851
పపరర: ఆరరఫర ఖమనస పఠరన

9166 AP151000669518
పపరర: హహసపసన బ పఠరన

95-195/885

9169 SQX1742386
పపరర: లకడక పడసనన కకనల

95-196/392

9172 AP151000669587
పపరర: వనసకరయమక అయనవవలల
భరస : లకకయఖ అనవవలల
ఇసటట ననస:65-17-1557
వయససస:51
లస: ససస స

9152 SQX1240829
పపరర: బబజ షపక

95-198/711

9155 MLJ3161593
పపరర: దథల షరద

95-195/874

9158 SQX1741834
పపరర: రరజజ దనరపపననన

95-195/875

భరస : హరర కకషష దనరపపననన
ఇసటట ననస:65-16-1501
వయససస:27
లస: ససస స
95-195/877

9161 MLJ3152634
పపరర: వనసకట రమణ బగరగ

95-195/878

తసడడ:డ నరసయఖ బబరగర
ఇసటట ననస:65-16-1501
వయససస:50
లస: పప
95-195/880

9164 SQX1078188
పపరర: యససన పటబన

95-195/881

తసడడ:డ అమమనసలమర పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:28
లస: ససస స
95-195/883

9167 SQX1213537
పపరర: మమబబ ససభబన పఠరన

95-195/884

తసడడ:డ అమమనసలమర పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:24
లస: పప
95-197/85

భరస : వనసకట పవన కకనల
ఇసటట ననస:65-17-1176
వయససస:24
లస: ససస స
95-195/1514

95-197/82

భరస : నజర ష క
ఇసటట ననస:65-16-1500
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమరఖమన పటబన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:36
లస: పప
9171 SQX2264927
పపరర: చసద బబష షపక

95-195/873

భరస : రరమనసలర ల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-16-1503
వయససస:52
లస: ససస స
9168 MLJ3151529
పపరర: రమమనసలమరఖమన పఠరన

9154 SQX0645127
పపరర: జలలఖ షపక

9149 SQX1114784
పపరర: శవననగగసశర రరవప గసగరధరర

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ దనరపననన
ఇసటట ననస:65-16-1501
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబరళ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:65-16-1502
వయససస:56
లస: ససస స
9165 AP151000669520
పపరర: జమమలమ పఠరన

95-198/710

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:65-16-1500
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బబరగర
ఇసటట ననస:65-16-1501
వయససస:45
లస: ససస స
9162 SQX0651984
పపరర: రరయపపడడ లకడక

9151 SQX1240902
పపరర: ననగరరజ కలసట

95-197/79

తసడడ:డ బసవయఖ గసగరధరర
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖలల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1500
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల షపక షపక
ఇసటట ననస:65-16-1500
వయససస:44
లస: పప
9159 MLJ3162914
పపరర: ననగలకకషజ బగరగ

95-197/81

భరస : ససరగష కలసట
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : షకకల ష క
ఇసటట ననస:65-16-1499
వయససస:36
లస: ససస స
9156 SQX1053735
పపరర: రఫస షపక

9148 SQX1247205
పపరర: శకనవరసరరవప పపరగటట

9146 SQX1214592
పపరర: మసగమక గబసడదడ
డ డడ

భరస : వనసకటటసశర రరవప గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపరగటట
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసదడయఖ గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:50
లస: పప
9153 SQX0651968
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-197/78

భరస : శకనవరసరరవప పపరగటట
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గబసడదడ
డ డడ
ఇసటట ననస:65-16-1498
వయససస:27
లస: పప
9150 SQX1214535
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గబసడదడ
డ డడ

9145 SQX1247213
పపరర: జజఖతతత పపరగటట

9170 SQX2197978
పపరర: రహహమతషలమ షపక

95-195/1513

తలర : మదర జరజనసల
ఇసటట ననస:65-17-1556
వయససస:25
లస: పప
95-195/1043

95-196/453
9173 SQX0648592
పపరర: పడసనననస జననయబలల ఐనవవలల

తసడడ:డ లకకయఖ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:65-17-1557
వయససస:51
లస: పప
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9174 AP151000666281
పపరర: లకకయఖ అయనఓలల

95-196/454

తసడడ:డ పపలర యఖ అనవవలల
ఇసటట ననస:65-17-1557
వయససస:51
లస: పప
95-196/457

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:65-17-1559
వయససస:37
లస: పప
95-195/1045

95-195/1048

9186 SQX1605700
పపరర: కగ జగ భబనస పడసరద కసదగటర

95-196/461

95-197/630

95-196/463

95-196/466

9187 SQX1825611
పపరర: కకటటశశరమక గరదదశశటట

9190 SQX2359404
పపరర: తడననథ దసరర అయఖపప గబసజ

9193 AP151000669674
పపరర: శవకలమమరర నకరక

9196 SQX0285718
పపరర: గగసరబషర

95-197/633

95-196/468

9199 SQX1742444
పపరర: సరహర షపక

95-195/1044

9182 SQX1726330
పపరర: భబసకర రరవప కసదగటర

9185 AP151000669759
పపరర: వనసకరయమక కటబట

95-196/462

9188 SQX2340032
పపరర: జజగరసదర బబబబ గబసజ

95-196/460

95-196/923

తసడడ:డ వరసజననయబలల గబసజ
ఇసటట ననస:65-17-1562
వయససస:21
లస: పప
95-197/631

9191 SQX2359339
పపరర: జజగగసదడ బబబబ గబసజ

95-197/632

తసడడ:డ వరసజననయబలల గబసజ
ఇసటట ననస:65-17-1562
వయససస:21
లస: పప
95-196/464

9194 AP151000666363
పపరర: గబరర పడసరద నకక

95-196/465

తసడడ:డ కకషష నకక
ఇసటట ననస:65-17-1564/A
వయససస:42
లస: పప
95-196/467

9197 SQX1331982
పపరర: ననరరయణ ఇకలకరరస

95-197/86

తసడడ:డ పసచచయఖ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:65-17-1565
వయససస:49
లస: పప
95-197/105

9200 SQX1733039
పపరర: కకటటశశర రరవప చసతకలసటర

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:65-17-1565, 3RD LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చసతకలసటర
ఇసటట ననస:65-17-1566
వయససస:72
లస: పప

9202 SQX0239137
పపరర: వనసకటరరడడడ

9203 SQX0493031
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదరర పరటట

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:65-17-1566
వయససస:42
లస: పప

95-195/1047

భరస : పసచచయఖ కటబట
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలలమర న
ఇసటట ననస:65-17-1565
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇకలకరరస ననరయఖ
ఇసటట ననస:65-17-1565
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:65-17-1566
వయససస:42
లస: ససస స

95-196/459

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:65-17-1564/A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర అబబబయ
ఇసటట ననస:65-17-1564/A
వయససస:60
లస: పప

9201 SQX0847822
పపరర: ససబబబలల

9184 SQX1605718
పపరర: హహమలత కసదగటర

9179 SQX1733997
పపరర: హహమ లత కసదగటర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయబలల గబసజ
ఇసటట ననస:65-17-1562
వయససస:24
లస: పప

భరస : గబరరపడసరద
ఇసటట ననస:65-17-1564/A
వయససస:33
లస: ససస స

9198 SQX2222958
పపరర: ఇకలకరరస కకషష

95-195/1046

భరస : పసచచయఖ గరదదశశటట
ఇసటట ననస:65-17-1562
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:65-17-1562
వయససస:50
లస: పప

9195 AP151000666554
పపరర: కకషష నకరక

9181 SQX1726199
పపరర: సరయ నరగష కసదగటర

95-196/456

భరస : భబసకర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:26
లస: పప

9192 SQX0677443
పపరర: లకడక నకరక

95-196/458

తసడడ:డ భబసకర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరయ నరగశ కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:25
లస: ససస స

9189 SQX2369452
పపరర: వరసజననయబలల గబసజ

9178 SQX1278234
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకరరకపప లలర

9176 SQX0310680
పపరర: మహబగబ భబషర షపక

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-17-1558
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకరరకపప లలర
ఇసటట ననస:65-17-1559
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:65-17-1560
వయససస:26
లస: పప
9183 SQX1976224
పపరర: సససధసజ కసదగటర

95-196/455

తసడడ:డ ననగగర దనసరర
ఇసటట ననస:65-17-1558
వయససస:44
లస: పప

9177 SQX1278150
పపరర: సరయ కకరకపప లల

9180 SQX1726249
పపరర: జగ భబనస పడసరద కసదగటర

9175 SQX0491407
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

95-196/469

95-195/1049

95-198/735

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:65-17-1566
వయససస:37
లస: పప
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9204 SQX2487825
పపరర: వనసకటటశశరరర దగబరపరటట
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95-198/1592

తసడడ:డ వనసకటయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:65-17-1566
వయససస:38
లస: పప
9207 SQX1878164
పపరర: పడవళక దసడడ

95-193/922

95-193/1046

95-165/982

95-195/1148

95-195/1151

95-194/644

95-195/1152

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:66-27-272
వయససస:48
లస: ససస స

9217 SQX1309948
పపరర: దడవరసజల ఆతకకకరర

9220 SQX2094514
పపరర: సపజదనబ షపక

9223 SQX2161313
పపరర: బడహకయఖ కకసడ

9226 SQX2102341
పపరర: ఖమశస బ షపక

95-155/764

9229 SQX2438257
పపరర: గగససయ షపక

95-195/1149

9232 SQX2437804
పపరర: ననగ ససషక మమమడడపరక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమడడపరక
ఇసటట ననస:68-28-1357
వయససస:19
లస: ససస స

9212 SQX2239200
పపరర: అలర బకలర షపక

95-188/1249

9215 SQX1349001
పపరర: అనష ఫరతమమ పటబన

95-195/1147

9218 SQX1309963
పపరర: రవ శసకర ఆతకకకరర

95-195/1150

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:40
లస: పప
95-161/821

9221 SQX1616426
పపరర: ననగ మణణ సప మవరపప

95-194/643

భరస : షణబకఖ సప మవరపప
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:27
లస: ససస స
95-194/842

9224 SQX2161321
పపరర: తరరపతమక కకసడ

95-194/843

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:44
లస: ససస స
95-199/1013

9227 SQX1175844
పపరర: పరరశన షపక

95-190/934

భరస : సరధథక షపక
ఇసటట ననస:66-8-792
వయససస:31
లస: ససస స
95-190/1228

భరస : అషడఫ షపక
ఇసటట ననస:66-15-1442
వయససస:24
లస: ససస స
95-166/1108

95-94/529

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమల షపక
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరజ
ఇసటట ననస:66-9-673/1
వయససస:26
లస: పప
9231 SQX2056414
పపరర: అమరరన షపక

95-195/1146

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:50
లస: పప

భరస : కగదనర ననబ సప మవరపప
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:43
లస: ససస స
9228 SQX2050581
పపరర: ససరగశ కరజ

9214 SQX1295477
పపరర: అఫసడన ఫరతమమ షపక

9209 SQX2054336
పపరర: జజవద షపక

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:65-32-52
వయససస:61
లస: పప

భరస : మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : మదసన గణణష సప మవరపప
ఇసటట ననస:65-434
వయససస:27
లస: ససస స
9225 MLJ1735802
పపరర: పదనకవత సప మవరపప

95-193/1047

భరస : సతష బబబబ ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:43
లస: పప
9222 SQX1616434
పపరర: చసదడ కళ సప మవరపప

9211 SQX1878172
పపరర: రహహమబననస పఠరన

95-193/1261

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:65-21-1876
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరరజ అహకద షపక
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:65-428
వయససస:33
లస: ససస స
9219 SQX1309997
పపరర: సతష బబబబ ఆతకకకరర

95-193/923

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:65-22-605
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నజమబదధనన
ఇసటట ననస:65-234
వయససస:25
లస: ససస స
9216 SQX1309955
పపరర: అవసత ఆతకకకరర

9208 SQX1878149
పపరర: బబజ షపక

9206 SQX2427326
పపరర: మసగమ అవపల

భరస : రరమరరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:65-18-678
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:65-18-1170/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:65-22-432
వయససస:70
లస: పప
9213 SQX2240620
పపరర: అసమమ షపక

95-188/1215

తసడడ:డ నడర షపక
ఇసటట ననస:65-18-50
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:65-18-1170/1
వయససస:20
లస: ససస స
9210 SQX1878115
పపరర: రరవపఫ షపక

9205 SQX2241503
పపరర: అసజద షపక

9230 SQX1840628
పపరర: రరజజశన మహమకద

95-195/1158

భరస : హకరకన మహమకద
ఇసటట ననస:66-19-1785
వయససస:23
లస: ససస స
95-175/1060

9233 SQX1926468
పపరర: భబనస బ పఠరన

95-195/1159

భరస : ఫసరరజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:69-4-1970
వయససస:27
లస: ససస స
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9234 SQX2092187
పపరర: గగససయ టహససన షపక
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95-161/823

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:70-6-86
వయససస:20
లస: ససస స

9235 SQX2465615
పపరర: శరసబశవరరడడడ తదననల

95-166/1407

తసడడ:డ గబవరరరగదన ధ తదననల
ఇసటట ననస:70-9-132/1
వయససస:54
లస: పప

9237 MLJ2657096
పపరర: లకడక పడసనన కలమమరర
చదలవరడ
భరస : పడసననకలమమర 
ఇసటట ననస:74-55-866
వయససస:44
లస: ససస స

95-157/1199

9240 AP151000534400
పపరర: ససతనరరమయఖ మమచరర 

95-157/1202

9238 SQX1187294
పపరర: ససత మహ లకడక కరరసశశటట

తసడడ:డ వనసకటమహనరరవప
ఇసటట ననస:74-55-866
వయససస:48
లస: పప
9243 SQX0128264
పపరర: ననగగసదడస మమనకల

95-157/1200

భరస : ననరరయణ మమనకల
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:41
లస: ససస స

9244 SQX0954982
పపరర: యశశధర తషమకల

95-157/1203

95-157/1201

9242 SQX1582437
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపసడనఖల

95-157/1204

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:77-67-788
వయససస:46
లస: పప
95-160/707

తసడడ:డ వషష
ష మగరరస తషమకల
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:39
లస: పప

95-165/813 9247 SQX1803519
9246 MLJ1260702
పపరర: ననగ వరరన రరవప అనడమగకకననడ
పపరర: పరరశత ఎకలకత

9239 SQX0281022
పపరర: మహమకద సలస షపక
తసడడ:డ చనన మహబగబ
ఇసటట ననస:74-55-866
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప  
ఇసటట ననస:74-55-866
వయససస:53
లస: పప
95-160/706

95-159/646

భరస : శకనవరసరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:74-55-866
వయససస:60
లస: ససస స
9241 MLJ1050459
పపరర: వరరసరశమ  గకసధథ

9236 SQX1537176
పపరర: రరమ దడవ వరరశశటట

95-160/708
9245 SQX0896704
పపరర: వనసకట ససబబబరరరవ గబసటటపలర

తసడడ:డ శకరరమబలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:59
లస: పప
95-160/709

9248 SQX1771062
పపరర: రజయమ షపక

95-157/1205

తసడడ:డ వనసకట లకడక చనలపసలమ రరవప
ఇసటట ననస:107,SITARAMASAPPHIRE APP
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమ చసదడస ఎకలకత
ఇసటట ననస:159
వయససస:66
లస: ససస స

95-155/832
9249 SQX2277077
పపరర: భవన జయ సరయ దసరర
అసబరస
తసడడ:డ దడవనసదడననథ గబపస అసబరస
ఇసటట ననస:166A YADAVA HIGH SCHOOL
వయససస:19
లస: ససస స

95-166/1145 9251 SQX0408427
9250 SQX2311876
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప కకటపలర
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట 

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటపలర
ఇసటట ననస:189/20
వయససస:30
లస: పప

9252 MLJ1055474
పపరర: ససరగష కలమమర బబలరపప

9253 SQX0394809
పపరర: చదననయఖ పపమక

95-160/710

తసడడ:డ వనసకటరరమకహన రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపమక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:56
లస: పప

9255 SQX2121069
పపరర: ఇరరరన షపక

9256 SQX2144186
పపరర: కకటటశశర రరవప తతక

95-165/834

తసడడ:డ నజజస షపక
ఇసటట ననస:582-421
వయససస:22
లస: పప
9258 SQX2010759
పపరర: సయద అబబనల ఖమదర జలమన
సయద
తసడడ:డ సయద యగసర సయద
ఇసటట ననస:1165
వయససస:28
లస: పప

95-158/768

9261 SQX2403962
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

95-155/836

తసడడ:డ మహమకద ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:1891
వయససస:21
లస: పప

భరస : హహసపసన పసర షపక
ఇసటట ననస:161-16-1102
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:50
లస: పప
95-160/711

9254 SQX1074939
పపరర: ఆనసద మణణ కసట అకక

95-158/457

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అకక
ఇసటట ననస: 402 vijayalakshmi grand
వయససస:26
లస: పప
95-166/1320

9257 SQX2463438
పపరర: శరఫస షపక

95-156/795

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:632-82
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:1035 17-2-3/255
వయససస:23
లస: పప

95-166/1065
9259 SQX2056265
పపరర: అబబనల తబసససస ససలమసనన బబగస
షపక
భరస : అబబనల వహబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:1717-21/1
వయససస:26
లస: ససస స

9260 SQX2279404
పపరర: శకనవరససలల మణణకల
తసడడ:డ ససబబరరవప మణణకల
ఇసటట ననస:1815
వయససస:26
లస: పప

9262 SQX2243483
పపరర: నవన వనసకట సరయ పసలరటర

9263 SQX2002137
పపరర: ననగరసదడమక రరపపరర

తసడడ:డ శవ శసకర పసలరటర
ఇసటట ననస:1902
వయససస:20
లస: పప

95-159/647

95-155/837

95-160/834

95-160/754

భరస : పరపరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:2020
వయససస:26
లస: ససస స
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95-145/1079

తసడడ:డ చదసచయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:2046
వయససస:21
లస: పప
9267 SQX2177947
పపరర: ఝనస లకడక పపసట

95-156/1007

95-157/1209

Deleted

9273 SQX2100816
పపరర: నగగశశరరరవప తతట

95-196/654

తసడడ:డ గరవరరన తతట
ఇసటట ననస:0
వయససస:55
లస: పప
95-165/984

9279 SQX2467579
పపరర: షణబకఖ శక కకషష మరక

95-166/1409

Deleted

తసడడ:డ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:Balaji Nagar,11th Lane
వయససస:20
లస: పప
95-165/989

95-165/985

తసడడ:డ మహన ఖదధర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 2
వయససస:19
లస: ససస స

95-165/810

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసధస
ఇసటట ననస:0
వయససస:22
లస: ససస స

95-146/836

9274 SQX2392348
పపరర: అలస అబబనల

95-165/983

95-154/935

9272 SQX2100675
పపరర: రమబడడ చకక

95-195/1178

9275 SQX2297745
పపరర: వహహదచననసర సయద

95-156/1048

భరస : కకటటబదదనన సయఖద
ఇసటట ననస:ALI NAGER
వయససస:52
లస: ససస స
95-163/1352

9278 SQX2460939
పపరర: షణబకఖ శక కకషష మరక

95-163/1353

Deleted

తసడడ:డ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:Balaji Nagar,11th Lane
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:Balaji Nagar,11th Lane
వయససస:20
లస: పప

9280 SQX2331106
పపరర: అనసడరఖమక వరడపలర

9281 SQX2243129
పపరర: మమలమ బ షపక

95-156/1049

9283 SQX2447548
పపరర: రరధథక ననరరళళ

9286 SQX2243335
పపరర: సరజదన బబగబమ అబబనల

9289 SQX2248391
పపరర: చనసదథన షపక

9292 SQX2362812
పపరర: అబబనల మబనన
భరస : అబబనల అలస
ఇసటట ననస:BLOCK NO 5
వయససస:39
లస: ససస స

95-165/988

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:BLOCK 3 FLOT F1
వయససస:58
లస: ససస స
95-165/990

9284 SQX2308377
పపరర: అసకతషలమర ఖమన పఠరన

95-165/996

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:BLOCK-6,FLAT NO 4
వయససస:44
లస: పప
95-165/986

9287 SQX2542991
పపరర: అజమథధ బబగబమ పఠరన

95-165/1017

తసడడ:డ మబనశర కహన పఠరన
ఇసటట ననస:BLOCK 10 HOUSE 10
వయససస:22
లస: ససస స
95-165/987

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:BLOCK 13 FL T3
వయససస:22
లస: ససస స
95-165/992

9269 SQX2071314
పపరర: వనసకట ననగలకడక వణబకకరర

తసడడ:డ పపలర యమఖ చకక
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
లస: పప

భరస : రశద ఖసరగశ
ఇసటట ననస:BLOCK 10 F-2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబదర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:BLOCK 10 S-7
వయససస:19
లస: ససస స
9291 SQX2362804
పపరర: ఫపజజజ బబగబమ

9271 SQX2397628
పపరర: అనసష గసధస

9277 SQX2459733
పపరర: వనసకట సరయ కకషష మరక

95-196/792

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:....
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 6 FLOT S7
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:BLOCK 10 F-2
వయససస:34
లస: పప
9288 SQX2241602
పపరర: షరహనస పటట న

95-165/937

భరస : సతఖననరరయణ వరడపలర
ఇసటట ననస:BLOCK 1 FLOT NU 8
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబల మర
ఇసటట ననస:BLOCK 3 FLOT S5
వయససస:32
లస: ససస స
9285 SQX2243327
పపరర: రశద ఖసరగశ అబబనల

9268 SQX2239283
పపరర: ఆశ పటట న

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:AL6686
వయససస:42
లస: పప

9276 SQX2475267
పపరర: శశషషకలమమర కకసడవటట
Kondaveeti
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:Arrival Block Rd
వయససస:23
లస: పప

9266 SQX2450294
పపరర: అనత సననజనలమ

భరస : వనసకటటశశరరర సననజనలమ
ఇసటట ననస:2448
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అయయషర పటట న
ఇసటట ననస:6327-2741/75
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ కరథథ
ఇసటట ననస:0
వయససస:68
లస: పప

9282 SQX2243137
పపరర: షరకకర షపక

95-154/1016

తసడడ:డ చదసచయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:2046
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పరడతర
ఇసటట ననస:6116-114
వయససస:20
లస: ససస స
9270 SQX2041713
పపరర: కకషష కరథథ

9265 SQX2054872
పపరర: శకనవరససలల యమటగరరర

9290 SQX2207660
పపరర: జహహదన సయద

95-158/948

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:BLOCK 13 PLOT G-5
వయససస:21
లస: ససస స
95-165/993

9293 SQX2363117
పపరర: అబబనల ఫసరరజ

95-165/994

తసడడ:డ అబబనల అలస
ఇసటట ననస:BLOCK NO 5
వయససస:19
లస: ససస స
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9294 SQX2429371
పపరర: శకనవరస రరవప నడడమబకకల

95-170/1438

9295 SQX2222255
పపరర: గగసప బబష షపక

తసడడ:డ రరజ గరపరలస నడడమబకకల
ఇసటట ననస:BLOCK NO 7 PLOT NO G7
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 8
వయససస:49
లస: పప

9297 SQX2240216
పపరర: ఈశశర కలమమర యసడడరర

9298 SQX2164705
పపరర: శకనవరస రరవప మమదనల

95-165/991

Deleted

తసడడ:డ గరసధధ యసడడరర
ఇసటట ననస:BLOCK NO 10 F2
వయససస:18
లస: పప

9300 SQX1970177
పపరర: ఉమ మహహశశరర వడర మమనస

95-161/710

భరస : ననగరతనమక చనరర వడర మమనస
ఇసటట ననస:DNO 3-179-53
వయససస:31
లస: ససస స
9303 SQX2345478
పపరర: భబలకడక యడర

95-153/798

95-153/656

95-154/1485

95-154/1488

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 16-17-70
వయససస:30
లస: పప

9310 SQX2460749
పపరర: శవగసగ నలర మమకల

9313 SQX1852318
పపరర: పకథథశ రరజ భబవనగరరర

95-154/930

9316 SQX2540375
పపరర: జజహహర తనలమమసటటట

95-153/657

9319 SQX2255024
పపరర: పరసడడరసగ రరవప కకతస

9322 SQX1802826
పపరర: మణణకసదన దసరరశసరశమ
తసడడ:డ దసరరశసరశమ
ఇసటట ననస:D NO 16-18-115/116
వయససస:40
లస: పప

95-20/544

9305 SQX1799758
పపరర: పడభబ రరణణ వరఖసస

95-153/655

9308 SQX2458826
పపరర: శవగసగ నలర మమకల

95-154/1484

Deleted

95-154/1486

95-154/26

9311 SQX2035038
పపరర: సరసబశవ రరవప ససగబరల

95-154/1115

తసడడ:డ మబకగసశశర రరవప ససగబరల
ఇసటట ననస:d no 16-15-103
వయససస:63
లస: పప
9314 SQX2427672
పపరర: మరక బబపయఖ మరక

95-154/1489

తసడడ:డ ససబబరరవప మరక
ఇసటట ననస:D-no-16-15-185
వయససస:33
లస: పప
95-154/1513

9317 SQX1809326
పపరర: లకడక కకలర పరక

95-153/658

భరస : అసజబబబబ కకలర పరక
ఇసటట ననస:D NO 16-15-232
వయససస:33
లస: ససస స
95-154/1480

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 16-17-70
వయససస:60
లస: పప
95-154/1482

9302 SQX1810209
పపరర: ఫపజజజలసరరజ షపక

తసడడ:డ శరఖస సససదర నలర మమకల
ఇసటట ననస:D.NO.16-15-73
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మధస తనలమమసటటట
ఇసటట ననస:DNO-16-15-209
వయససస:32
లస: ససస స
95-154/931

95-166/1024

భరస : వనణబ గరపరలసరశమ వరఖసస
ఇసటట ననస:D NO 16-14-69
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప భబవనగరరర
ఇసటట ననస:D.no 16-15-176
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 16-15-233
వయససస:20
లస: ససస స
9321 SQX2255040
పపరర: సశరరప కకతస

95-153/654

Deleted

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర మసచనల
ఇసటట ననస:D NO 16-15-187A
వయససస:23
లస: పప
9318 SQX1963487
పపరర: ఫరతమ షపక

9307 SQX1799733
పపరర: వనణబ గరపరలసరశమ వరఖసస

9299 SQX1968924
పపరర: సరయ కలమమర నసడడరర

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:D.NO-16-1-126
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస సససదర నలర మమకల
ఇసటట ననస:D.NO.16-15-73
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సదన శవ రరవప పపసడడ
ఇసటట ననస:DNO-16-15-158/1
వయససస:35
లస: ససస స
9315 SQX1809904
పపరర: నతష కలమమర మసచనల

95-154/1117

తసడడ:డ ససబబబరరవప వరఖసస
ఇసటట ననస:D NO 16-14-69
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస సససదర నలర మమకల
ఇసటట ననస:D.NO.16-15-73
వయససస:18
లస: ససస స
9312 SQX2211456
పపరర: రరజగశశరర పపసడడ

9304 SQX1799709
పపరర: లమవణఖ వరఖసస

95-165/997

తసడడ:డ గగవసదరరవప నసడడరర
ఇసటట ననస:D.NO 1-37
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప వరఖసస
ఇసటట ననస:D NO 16-14-69
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబ గరపరలసరశమ వరఖసస
ఇసటట ననస:D NO 16-14-69
వయససస:44
లస: పప
9309 SQX2461655
పపరర: శవగసగ నలర మమకల

95-156/1053

తసడడ:డ అసకరరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:D-N0 61-11-843
వయససస:40
లస: పప
9301 SQX2090751
పపరర: బడహకయఖ ఫణణధరపప

9296 SQX2349025
పపరర: మబసతనజ షపక

భరస : సపజద షపక
ఇసటట ననస:BLOCKNO-9 FLOTNOS2
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఫణణధరపప
ఇసటట ననస:D.NO. 15-5-34
వయససస:21
లస: పప

భరస : నగరజ యడర
ఇసటట ననస:D NO 16-14-8
వయససస:31
లస: ససస స
9306 SQX1799717
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వరఖసస

95-165/995

9320 SQX2255032
పపరర: నగరరజ కకమమరరయ కకతస

95-154/1481

భరస : పరసడడరసగరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 16-17-70
వయససస:47
లస: ససస స
95-159/649

9323 SQX2444842
పపరర: చటటట బబబబ ఓగరబబ యనన

95-159/848

తసడడ:డ గరవరర న రరవప ఓగరబబ యనన
ఇసటట ననస:D NO 16-19-19
వయససస:43
లస: పప
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95-159/851
9324 SQX2171296
పపరర: వనసకట వసశ ననగ ససరగశ కలమమర
బబ లశశటట
తసడడ:డ రరజ శసకర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:D.no-16-19-78
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ ససథనపరపప
ఇసటట ననస:D NO 16-19-93
వయససస:30
లస: పప

9327 SQX1801174
పపరర: మసతడ బబయ మగడనవతష

9328 SQX2092161
పపరర: పరవన సడరరశశటట

95-163/943

9325 SQX2443893
పపరర: మలర కరరరరన ససథనపరపప

భరస : ననగగశశర రరవప లలట మగడనవతష
ఇసటట ననస:D NO 16-23-108
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప సడరరశశటట
ఇసటట ననస:D.NO. 16-28-6
వయససస:27
లస: ససస స

9330 SQX2229896
పపరర: సరయకకరణ గరరక

9331 SQX2127447
పపరర: సరయకకరణ గరరక

95-157/1563

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:D NO 16-28-33
వయససస:22
లస: పప
9333 SQX1812908
పపరర: తడవనణణ నడల

95-161/711

9334 SQX1800283
పపరర: హనఫ షపక
తసడడ:డ జకకకయ
ఇసటట ననస:D NO 16-28-118
వయససస:44
లస: పప

9336 SQX2513877
పపరర: వరసవ కలరరక

9337 SQX1860642
పపరర: కకషష వనసకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:D NO 16-30-134
వయససస:24
లస: ససస స
9339 SQX2333045
పపరర: ససబడహకణఖస గబడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ గబడడ
ఇసటట ననస:D NO 16-31-10/19/2
వయససస:45
లస: పప
9342 SQX1791516
పపరర: భగలకడక దడవ వసకమళళ

95-155/673

95-163/949

తసడడ:డ పడభబ దనస జడ
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:44
లస: పప

9343 SQX1987676
పపరర: వనసకటరరవప వలర సశశటట

9346 SQX1801000
పపరర: కకప మమరర జడ

95-163/952

9349 SQX1800945
పపరర: మసరసన బ షపక

95-161/712

9352 SQX1801638
పపరర: మమనసదడవ యరకగగరర

95-154/1483

9332 SQX1995190
పపరర: ససలలచన దడవ డదసకరన

95-161/824

9335 SQX1803493
పపరర: సరసబబడజఖస కకలగరన

95-163/944

భరస : ససబబబ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:DNO 16-30-5
వయససస:60
లస: ససస స
95-163/945

9338 SQX2407492
పపరర: దనసస బబ రరపప ఠర

95-163/1358

తసడడ:డ దననయఖ బబ రరపప ఠర
ఇసటట ననస:DNO 16-30-332
వయససస:36
లస: పప
95-163/946

9341 SQX1801158
పపరర: జజజయఖ మసదగరరర

95-163/947

తసడడ:డ రరయనన మసదగరరర
ఇసటట ననస:D NO 16-31-10/19/2A
వయససస:53
లస: పప
95-10/669

9344 SQX1987668
పపరర: యమమన దడవ వలర సశశటట

95-10/670

భరస : వనసకటరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:D NO 16-31-30/30
వయససస:34
లస: ససస స
95-163/950

9347 SQX1801026
పపరర: బబజర షపక

95-163/951

Deleted

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:38
లస: ససస స
95-163/953

భరస : షపక యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:51
లస: ససస స
95-163/955

9329 SQX2229888
పపరర: సరయ కకరణ గరరక

భరస : భబసకర రరవప డదసకరన
ఇసటట ననస:D.NO. 16-28-84
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప జడ
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జగససదస జడ
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:39
లస: ససస స
9351 SQX1801042
పపరర: ఎలష జడ

95-161/1005

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:D NO 16-31-30/30
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఎలషర జడ
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:31
లస: ససస స
9348 SQX1800986
పపరర: సససదరరరవప జడ

9340 SQX1801141
పపరర: అరరణ కలమమరర బగచ

95-160/714

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:D NO 16-28-33
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరరలల మసదగరరర
ఇసటట ననస:D NO 16-31-10/19/2A
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ వసకమళళ
ఇసటట ననస:DNO 16-31-30/8/6
వయససస:33
లస: ససస స
9345 SQX1800978
పపరర: ఎలసమక జడ

95-154/1118

తసడడ:డ మసరసన వనసకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 16-30-168
వయససస:38
లస: పప
95-166/1410

9326 SQX0896720
పపరర: లకడక ససనత తషనసగబసటర

తసడడ:డ శవ పడసరద తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:D NO 16-19-235
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:D NO 16-28-33
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప నడల
ఇసటట ననస:D NO 16-28-90
వయససస:22
లస: ససస స
95-156/1060

95-159/849

9350 SQX1800952
పపరర: దసరరరరరవప డదసక

95-163/954

తసడడ:డ లసగయఖ డదసక
ఇసటట ననస:D NO16-31-36/20F
వయససస:28
లస: పప
95-165/760

తసడడ:డ వనణబ గగపరల యరకగగరర
ఇసటట ననస:D NO-16-31-42,8TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

9353 SQX1801679
పపరర: నరజ కకణణదడ

95-165/756

తసడడ:డ రవ కలమమర కకణణదడ
ఇసటట ననస:D NO 16-31-55
వయససస:22
లస: ససస స
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95-165/757

భరస : మబరళ మబదథగగసడ
ఇసటట ననస:D NO 16-31-55
వయససస:64
లస: ససస స
9357 SQX1801562
పపరర: జజగర పరరరర నడడపస ససదనయఖ

95-165/759

9358 SQX0814152
పపరర: ననగరరజ పససపపలలటట

95-181/956

భరస : నడరరదధనన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-1-40
వయససస:23
లస: ససస స

95-110/637

9364 SQX1814706
పపరర: రరఘవ కకలర పర

95-26/818

తసడడ:డ శకనవరస యమయవరస
ఇసటట ననస:D NO 60-101
వయససస:18
లస: ససస స

95-157/1564

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:D NO 60-7-350
వయససస:19
లస: ససస స

95-159/850 9370 SQX2224343
9369 SQX2251429
పపరర: ససపపరష రజఖలకడక యమయవరస
పపరర: రగణబక మహసకరళ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగలర మగడడ
ఇసటట ననస:D NO 62-14-677
వయససస:26
లస: ససస స

95-156/1052

9373 AP151000510299
పపరర: సతఖననరరయణ గరళళమగడడ

95-154/932 9376 SQX1831585
9375 SQX1851963
పపరర: ననగ సరయ రరమ మఖమమటస
పపరర: కమల అసత జజరరపప

9378 SQX2324267
పపరర: నలమ ననదదసడర

Deleted

తసడడ:డ హరరబబబబ ననదదసడర
ఇసటట ననస:DNO-62-31-1469
వయససస:21
లస: ససస స
9381 SQX1814102
పపరర: మదర బ షపక

భరస : జమమల షపక
ఇసటట ననస:D NO 63-27-974/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-144/644

95-165/761

9379 SQX2330678
పపరర: లకడక మమకల

95-144/642

9365 SQX2268951
పపరర: వరలకడక చసతల

95-163/1354

భరస : అశశక కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:d no 30-440
వయససస:24
లస: ససస స
9368 SQX1760479
పపరర: ఈశశరర పటబనల

95-160/715

9371 SQX2456713
పపరర: ససధ రరణణ ననదదసడర

95-163/1355

9374 SQX1838630
పపరర: కలమమరర సరదస

95-153/659

9377 SQX2325488
పపరర: లలత ననదదసడర

95-145/1243

తసడడ:డ హరరబబబబ ననదదసడర
ఇసటట ననస:DNO-62-31-1469
వయససస:23
లస: ససస స
95-165/998

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:D NO 63-13-1890/4
వయససస:55
లస: ససస స
9382 SQX1863596
పపరర: వజయ కలమమరర కకటడ

95-154/1487

భరస : సరసబశవ రరవప సరదస
ఇసటట ననస:D NO 62-17-790
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప జజరరపప
ఇసటట ననస:D.NO 62-29-1383
వయససస:22
లస: ససస స
95-145/1244

9362 SQX2473387
పపరర: ననగగసదడస మకకకల

భరస : రవ కలమమర ననదదసడర
ఇసటట ననస:D NO 62-5-150
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:D NO 62-14-685
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ మఖమమటస
ఇసటట ననస:D NO 62-20-1007
వయససస:20
లస: పప

95-123/545

భరస : వనసకట ననగగసదడ కకశశర పటబనల
ఇసటట ననస:D NO 60-99
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదన రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:D.NO. 61-81-21
వయససస:33
లస: ససస స
95-144/641

9359 SQX2071736
పపరర: ననగలకడక శవరల శశటట

భరస : బబ డడడ బబబబరరవప మకకకల
ఇసటట ననస:DNO 18-57
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరజ శశఖర పడసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:D.NO.25-18-83 2ND LANE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప హరర మణణకఖస
ఇసటట ననస:D NO 32-21-1879,1ST LINE
వయససస:18
లస: పప

95-165/758

భరస : శశషస శకకరసత
ఇసటట ననస:DNO 17-2-3 166B
వయససస:22
లస: ససస స

9361 SQX1815026
పపరర: షపక షకకల

95-12/1424 9367 SQX2344794
9366 SQX2263531
పపరర: పపరషచసదడ రరవప హరర మణణకఖస
పపరర: కకతడత నలర మమకల

9372 SQX2377349
పపరర: ససజనఖ గగలర మగడడ

95-166/1025

భరస : షపక మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:DNO 17-23-247
వయససస:41
లస: ససస స
95-154/1116

9356 SQX1922350
పపరర: జబబర సయఖద

తసడడ:డ జఫర సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 16-31-289/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D NO 16-32-37
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:DNO 17-15-7/24
వయససస:34
లస: పప
9363 SQX2014272
పపరర: జమల షపక

95-155/773

తసడడ:డ తసడడడ నలర మతష
ఇసటట ననస:DNO.16-31-256
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగర పరరరర ససదనయఖ
ఇసటట ననస:DNO 16-31-397
వయససస:29
లస: పప
9360 SQX1839554
పపరర: సయఖద మహమకద

9355 SQX2015097
పపరర: పడసనన కలమమరర నలర మతష

9380 SQX2329936
పపరర: రరమ రరవప మమకల

95-166/1412

తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:DNO 63-13-1890/4
వయససస:58
లస: పప
95-165/762

భరస : మహహష కకటడ
ఇసటట ననస:D NO 63-27-2741/22
వయససస:21
లస: ససస స

9383 SQX1917954
పపరర: నరసససహ రరడడడ దదడడ

95-158/766

తసడడ:డ రరశరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:D NO 64-4-132/1
వయససస:61
లస: పప
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9384 SQX1878891
పపరర: వజయ దనరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-09
95-196/651

భరస : ననగగశశర రరవప లలట
ఇసటట ననస:D NO 64-5-2001
వయససస:47
లస: ససస స
95-160/722

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 64-6-20-48
వయససస:29
లస: పప

9388 SQX1859206
పపరర: సకజన కకలక
ర రర

95-148/833

తసడడ:డ శశఖర పపసల
ఇసటట ననస:D.NO.65-11-1056
వయససస:20
లస: పప

9391 SQX2333433
పపరర: లకడక నకక

95-196/652

తసడడ:డ మహమకద జజన సపజదన
ఇసటట ననస:DNO 65-17-1611
వయససస:23
లస: పప

9394 SQX1878867
పపరర: షపక షబనన

95-156/714

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకరగలమ
ఇసటట ననస:D NO:16-16-72
వయససస:22
లస: పప

9397 SQX1800879
పపరర: వనసకట ననరరయణ మసదగణణ

95-196/969

95-144/512

భరస : కకటటశశర రరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:D NO :62-29-1385
వయససస:34
లస: ససస స

9400 SQX2399582
పపరర: సతశ ననరరయణ లసగరననన

95-196/653

9403 SQX2229920
పపరర: మహన కరసత కకలక
ర రర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:Door no 16-19-206
వయససస:27
లస: పప

9405 SQX2225449
పపరర: పరశరరమబడడ గరరర పరటట

9406 SQX1809763
పపరర: షహననజ షపక

95-152/1143

తసడడ:డ రరఘవరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:door no 16-28-135
వయససస:19
లస: పప

95-163/948

తలర : వజయ లకడక్స ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:DOOR NO. 62-2-86
వయససస:23
లస: పప

9409 SQX2531978
పపరర: శక లకడక కకనగసటట

95-165/999

Deleted

భరస : హహమవసత అరసవలర
ఇసటట ననస:Door number 24-16-35
వయససస:29
లస: ససస స

9412 SQX2022036
పపరర: షపక రహమతషలమర

9395 SQX2467124
పపరర: తససనమ కగసర సయద

95-160/935

9398 SQX1872118
పపరర: సరసబబడజఖస కకలక
ర రర

95-144/511

9401 SQX2143972
పపరర: గరయగససదధనన మహమకద

95-166/1415

తసడడ:డ ఖజ మహహదన థన మహమకద
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-4-236
వయససస:18
లస: పప
95-159/853

95-154/933

9404 SQX1880871
పపరర: పపమక కకరణ కలమమర పపమక

95-160/723

తలర : ననగ రరజజ కలమమరర పపమక
ఇసటట ననస:DOOR NO.16-19-253
వయససస:34
లస: పప
9407 SQX2451995
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-152/1144

తసడడ:డ అబబనల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:door no 61-21-1220 old Guntur
వయససస:36
లస: ససస స
95-160/948

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకనగసటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 64-5-2010
వయససస:25
లస: ససస స
95-160/952

95-196/970

భరస : సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO :62-14-686
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO.25-21-130
వయససస:23
లస: ససస స
95-155/774

9392 SQX2177301
పపరర: ఫసరరజ షపక

Deleted

Deleted

తసడడ:డ కగసరర సససగ సససదర
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-16-290
వయససస:60
లస: పప

95-162/737

భరస : అమర హమర సయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరననన
ఇసటట ననస:DO NO F2 11TH B
వయససస:22
లస: పప
95-157/1568

9389 SQX1859289
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలక
ర రర

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 65-16-1500
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదన వనసకటటశశరరర మసదగణణ
ఇసటట ననస:D NO:- 16-31-19/3
వయససస:26
లస: పప

9399 SQX1872209
పపరర: దసరర పపలగడడ

95-160/721

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 64-6-20-48
వయససస:60
లస: పప

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:DNO 65-18-1691
వయససస:26
లస: ససస స

9396 SQX1775329
పపరర: శరమగఖల కకరణ కకరగలమ

9411 SQX2544559
పపరర: శవ పరరశత అరసవలర

95-162/736

భరస : శకనవరస నకక
ఇసటట ననస:D NO 65-11-1117
వయససస:38
లస: ససస స

9393 SQX1784305
పపరర: మహమకద ఫజల రహమమన

9386 SQX1857994
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలక
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:D NO 64-6-20-48
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 64-6-20-48
వయససస:27
లస: ససస స

9390 SQX2229102
పపరర: సరయ కకషష పపసల

9408 SQX2049500
పపరర: ఆదథతఖ వరగసదడ ననద ఇకలకరరస

95-160/720

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 64-6-20-48
వయససస:48
లస: ససస స

9387 SQX1857945
పపరర: సరసబయఖ కకలక
ర రర

9402 SQX2308674
పపరర: బబలమజ సససగ కగసరర

9385 SQX1857911
పపరర: మరరయమక కకలక
ర రర

9410 SQX2041390
పపరర: మహమకద నశరత

95-200/1106

తసడడ:డ మహమకద పహహమ బబగ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 17-11-21/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-142/703

తసడడ:డ షపక మమనడ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 57-1-1
వయససస:31
లస: పప

9413 SQX1973858
పపరర: యమటగరరర దసరర మహలకడక

95-164/799

భరస : యమటగరరర ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 64-4-1899
వయససస:24
లస: ససస స
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9414 SQX1973841
పపరర: యమటగరరర ససబబ రరవప

95-164/800

9415 SQX1972843
పపరర: యమటగరరర గగవసదస

95-166/1026

9416 SQX2017788
పపరర: షపక శకకల బబగస

95-161/827

తసడడ:డ యమటగరరర కసచయఖ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 64-4-1899
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ యమటగరరర కసచయఖ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 64-4-1899
వయససస:30
లస: పప

భరస : షపక జన బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-4-349
వయససస:33
లస: ససస స

9417 SQX2006138
పపరర: షపక మహహమగద

9418 SQX2031425
పపరర: పఠరన నససర ఖమన

9419 SQX0520874
పపరర: ససజనఖ తనతన

95-196/732

95-199/1015

95-166/328

తసడడ:డ షపక మహబగబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-18-1717
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన అబబనల గఫర ఖమన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 65-468
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-17-1854
వయససస:34
లస: ససస స

9420 SQX2051290
పపరర: షపక అకకస

9421 SQX2330744
పపరర: శలప మబటటకకరర

9422 SQX2328888
పపరర: శకనవరస మమళ ఇకలకరరస

95-155/775

95-155/1050

తసడడ:డ షపక కరరమబలర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER NO 76-1-26
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప మబటటకకరర
ఇసటట ననస:DR 16-15-241/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకలకరరస ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:dr 16-31-24
వయససస:29
లస: పప

9423 SQX1881119
పపరర: పవనకలమమర యమనవరరర

9424 SQX2053338
పపరర: అనసష రరణణ మమలమ

9425 SQX2083582
పపరర: గరరరజ దడవ పసలర లటర

95-166/1027

తసడడ:డ ననగ భగశననమ యమనవరరర
ఇసటట ననస:DRNO 16-33-16/19
వయససస:22
లస: పప
9426 SQX2113074
పపరర: ససధనరరణణ కనసమగరర

భరస : అనల కలమమర గబణషస
ఇసటట ననస:Dr no 25-23-182
వయససస:28
లస: ససస స
95-156/792

భరస : ఏడడకకసడలల కనసమగరర
ఇసటట ననస:F-15 BLOCK 6
వయససస:33
లస: ససస స
9429 SQX2227403
పపరర: మబనన పటబన

95-146/837

భరస : మగబబల షపక
ఇసటట ననస:F F 1, BLOCK 9
వయససస:39
లస: ససస స
9432 SQX0065995
పపరర: ఉపపసదడ కలమమర చలర గబసడర

95-154/1490

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చలర గబసడర
ఇసటట ననస:Flat No 5A
వయససస:29
లస: పప
9435
పపరర: హరర కకషష కరరక

95-155/1091

95-166/1029

95-166/1028 9428 SQX1915982
9427 SQX1968809
పపరర: రరస ఉదయ దతనసతడయ
పపరర: రహహటటహహచఎనఆవరజ షపక
డ
బకకవలర

భసధసవప: రహహటటహహచఎనఆవరజ షపక
ఇసటట ననస:FALT NO 304 KAMAL RESIDEN
వయససస:21
లస: పప

9430 SQX2057651
పపరర: జజసన ససగసధ చననస

9431 SQX2397321
పపరర: రరజఖ లకడక దడరరబబజనన

95-175/956

తసడడ:డ జజసపర ససగసధ చననస
ఇసటట ననస:FF-1,Madonna Residency
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:F F -7
వయససస:48
లస: ససస స

9433 SQX2362820
పపరర: అబబనల శలక

9434
పపరర: పడతభ సనసకరర

9436 SQX1760107
పపరర: ఫరఖనస కలమమరర

95-165/1002

95-165/1001

95-156/1079

భసధసవప: హనసమసత రరవప కరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:36
లస: ససస స
95-158/767

9437 SQX1972058
పపరర: శకనవరస రరవప తదమడడదపరటట

95-157/1208

భరస : లలత కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 504,JRR TOWERS
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల తదమడడదపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 512, SAPPHIRE
వయససస:50
లస: పప

9439 SQX2227528
పపరర: గసగరధర రరవప పరరరధధ

9440 SQX2352730
పపరర: అఫప డ జ మహమకద

తసడడ:డ వ్సర భదనడ చనరర పరరరధథ
ఇసటట ననస:FLAT NO. F3
వయససస:41
లస: పప

9441 SQX2205441
పపరర: జన బబగబమ మహమకద

9442 SQX1771575
పపరర: మమత గసగవరపప

తసడడ:డ గగసప బబష మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO S-3
వయససస:19
లస: ససస స

95-154/934

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బకకవలర
ఇసటట ననస:F- 203 SURYA APPARTMENT
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తదమడడదపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 512, SEETHARAMAA
వయససస:27
లస: పప
95-165/1004

95-142/704

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:DR NO-53-6-826
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబనల అలస సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT NO 6
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 105,
వయససస:39
లస: పప
9438 SQX1968916
పపరర: గరపస తదమడడదపరటట

95-159/680

95-165/1000

95-155/1051

95-165/1003

తసడడ:డ ససలలమన మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT NO F8
వయససస:24
లస: ససస స
95-143/637

భరస : ననగ ససరగష మమత
ఇసటట ననస:FLAT NO:403,LAKSHMI PRIYA
వయససస:39
లస: ససస స

9443 SQX2056224
పపరర: మమమమగన సయఖద

95-166/1111

భరస : ఖమదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT T6,BLOCK-7
వయససస:46
లస: ససస స
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9444 SQX2092096
పపరర: లకకణ కలమమర మమచదరర

95-154/1119

తసడడ:డ జగనననథ బబబబ మమచదరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 304
వయససస:26
లస: పప
9447 SQX2240331
పపరర: భరదనశజ వనమగరర

95-156/1056

9445 SQX2336295
పపరర: శశశదన షపక

9446 SQX1968981
పపరర: పసడయసకర ఎరకగబసట

95-166/1030

భసధసవప: మదససడధన రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:FLOT NO-S2,BLOCK -9
వయససస:68
లస: పప

భరస : హరరశ చచదరర ఎరకగబసట
ఇసటట ననస:G-2 surya hanuma apts
వయససస:30
లస: ససస స

9448 SQX2243434
పపరర: మబతనఖల ననయక ననననవతష

9449 SYX0956203
పపరర: ససజజత చససడడరర

తసడడ:డ రరప హర గరపరల వనమగరర
ఇసటట ననస:G-3, JASMINE NORTH,
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబలల ననయక ననననవతష
ఇసటట ననస:G 5, 8TH BLOCK,
వయససస:28
లస: పప

9450 SQX1838960
పపరర: వనసకటలకడక రరచగరరర

9451 SQX2337640
పపరర: సససస గగళళమగడడ

95-160/724

95-165/1005

95-155/1052

95-152/1146

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:gaddivamulaa bazar, 3rd l
వయససస:40
లస: ససస స
95-166/1417

95-156/716
9452 SQX1967736
పపరర: పససపపలలటట సరయ వషష
ష పసడయ

భరస : లకకయఖ రరచగరరర
ఇసటట ననస:GMC NO 2033,NEW D.NO 64వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ గగళళమగడడ
ఇసటట ననస:H. NO16-5-218 2nd LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పససపపలలటట వనసకట రసబబబబ
ఇసటట ననస:H NO 16-16-104
వయససస:22
లస: ససస స

9453 SQX2071462
పపరర: పడమల వనసపడనపప

9454 SQX2402816
పపరర: కకటటశశరర డడరసగబల

9455 SQX1892587
పపరర: నరరసదడ సనననయల

95-162/830

భరస : శకనవరస రరవప వనసపడనపప
ఇసటట ననస:H no 61-11-953
వయససస:48
లస: ససస స
9456 SQX2243558
పపరర: వనసకటటష బసడరర

భరస : ససబడహకణఖస డడరసగబల
ఇసటట ననస:h no 62-17-629
వయససస:29
లస: ససస స
95-166/1416

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:H NO-161699
వయససస:22
లస: పప
9459 SQX1968700
పపరర: పసడత

95-166/1031

95-4/1123

9460 SQX0568063
పపరర: రరజగశశరర బచసచ

95-154/1120

95-159/855

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:Suddapalli Donka
వయససస:21
లస: ససస స

మతత స

9461 SQX0567883
పపరర: ఉదయ తడజశశ బచసచ

9466 SQX2364149
పపరర: పసచచమక గగడన

9469 SQX2488211
పపరర: సపసదన గగలర

95-159/856

తసడడ:డ లకడక కగశవరరవప
ఇసటట ననస:OLD16-18-86 NEW61-8-379
వయససస:30
లస: ససస స
95-157/1312

తలర : మమరర
ఇసటట ననస:Old guntur
వయససస:56
లస: ససస స
95-166/1418

9467 SQX2408102
పపరర: అబబనర రహమమన ఖమన

95-157/1570

తసడడ:డ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:PLOT NO 120
వయససస:39
లస: పప
95-143/1003

9470 SQX2481893
పపరర: వనసకట గరపరలకకషష దరరర

95-154/1414

Deleted

తసడడ:డ భవన శసకర గగలర
ఇసటట ననస:YADAVULA STREET
వయససస:27
లస: ససస స

ఇతరరలల

95-156/1057

95-143/748 9464 SQX1989557
9463 SQX2080943
పపరర: బబలవనసకట సరయ మబరరగబలమ
పపరర: రతనకలమరర

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గగడన
ఇసటట ననస:OPPT 16-31-10/11
వయససస:56
లస: ససస స
95-143/749

9458 SQX2331494
పపరర: భరత పప లగరన
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పప లగరన
ఇసటట ననస:house no:16-11-949
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మబరరగబలమ
ఇసటట ననస:OLD GUNTUR
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నసద కకశశర అగరరశల
ఇసటట ననస:OPP 19-15-66
వయససస:68
లస: పప
9468 SQX2021574
పపరర: మహససనన షపక

95-165/1006

భరస : లకడక కగశవరరవప
ఇసటట ననస:OLD16-18-86 NEW61-8-379
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ
ఇసటట ననస:OLD GUNTUR
వయససస:18
లస: ససస స
9465 SQX2032951
పపరర: కగవల కకషన గరయల

9457 SQX2452811
పపరర: పపశపవరరరణణ మగలపపవపశ

95-155/1054

తసడడ:డ సరశమ సనననయల
ఇసటట ననస:H.NO. 2448
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:HOUSE NO 591
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసపస దన పడకరశ
ఇసటట ననస:KALLAM HOMES 103
వయససస:20
లస: ససస స
9462 SQX2046761
పపరర: శక లకడక తరరపటమక దనసరర

95-154/1491

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:62231152
వయససస:20
లస: పప

పపరరషషలల
4,662

ససత సలల
4,807

ఇతరరలల
1

మతత స
9,470

4,662

4,807

1

9,470
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