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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-18

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10571

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 / 1

0

1

0

1

2

94 / 2

1

1

0

2

3

94 / 24

1

0

0

1

4

94 / 28

0

1

0

1

5

94 / 29

0

1

0

1

6

94 / 30

0

1

0

1

7

94 / 31

1

0

0

1

8

94 / 33

1

0

0

1

9

94 / 67

0

1

0

1

10

94 / 68

0

1

0

1

11

94 / 71

0

2

0

2

12

94 / 82

0

1

0

1

13

94 / 83

3

1

0

4

14

94 / 94

1

3

0

4

15

94 / 96

1

0

0

1

16

94 / 115

0

1

0

1

17

94 / 129

1

5

0

6

18

94 / 135

0

1

0

1

19

94 / 137

0

2

0

2

20

94 / 138

3

1

0

4

21

94 / 139

1

0

0

1

22

94 / 140

2

3

0

5

23

94 / 141

0

1

0

1

24

94 / 142

1

1

0

2

25

94 / 143

0

1

0

1

26

94 / 144

1

1

0

2

27

94 / 145

0

1

0

1

28

94 / 146

0

1

0

1

29

94 / 147

2

0

0

2

30

94 / 151

1

0

0

1

31

94 / 153

282

297

0

579

32

94 / 154

376

337

0

713

33

94 / 155

376

380

0

756

34

94 / 156

508

458

0

966

35

94 / 157

2

1

0

3

36

94 / 159

6

6

0

12

37

94 / 160

0

1

0

1

38

94 / 161

4

4

0

8

39

94 / 162

2

2

0

4

40

94 / 163

8

0

0

8

41

94 / 168

111

111

0

222

42

94 / 171

0

2

0

2

43

94 / 174

0

3

0

3

44

94 / 175

1

0

0

1

45

94 / 178

1

3

0

4

46

94 / 179

1

0

0

1

47

94 / 180

1

0

0

1

48

94 / 181

1

2

0

3

49

94 / 182

1

2

0

3

50

94 / 184

2

0

0

2

51

94 / 187

2

2

0

4

52

94 / 188

0

1

0

1

53

94 / 190

1

2

0

3

54

94 / 191

4

2

0

6

55

94 / 197

2

0

0

2

56

94 / 199

0

1

0

1

57

94 / 200

1

0

0

1

58

94 / 201

316

328

0

644

59

94 / 202

297

383

0

680

60

94 / 203

258

275

0

533

61

94 / 204

479

469

1

949

62

94 / 205

460

513

0

973

63

94 / 206

645

661

0

1,306

64

94 / 207

155

170

0

325

65

94 / 208

121

117

0

238

66

94 / 209

3

5

0

8

67

94 / 210

22

35

0

57

68

94 / 211

9

10

0

19

69

94 / 212

143

145

0

288

70

94 / 213

253

282

0

535

71

94 / 214

9

1

0

10

72

94 / 215

9

7

0

16

73

94 / 216

2

2

0

4

74

94 / 217

4

7

0

11

75

94 / 218

2

3

0

5

76

94 / 219

12

10

0

22

77

94 / 220

5

13

0

18

78

94 / 221

2

7

0

9

79

94 / 222

48

34

0

82

80

94 / 223

3

2

0

5

81

94 / 224

1

0

0

1

82

94 / 225

2

2

0

4

83

94 / 226

1

1

0

2

84

94 / 227

0

1

0

1

85

94 / 228

15

12

0

27

86

94 / 229

12

16

0

28

87

94 / 230

2

8

0

10

88

94 / 231

5

2

0

7

89

94 / 232

6

8

0

14

90

94 / 233

15

10

0

25

91

94 / 234

5

3

0

8

92

94 / 235

1

1

0

2

93

94 / 236

7

2

0

9

94

94 / 237

3

5

0

8

95

94 / 238

0

3

0

3

96

94 / 239

0

1

0

1

97

94 / 240

3

1

0

4

98

94 / 241

5

6

0

11

99

94 / 242

1

2

0

3

100

94 / 243

2

2

0

4

101

94 / 245

2

2

0

4

102

95 / 1

2

0

0

2

103

95 / 10

1

0

0

1

104

95 / 15

3

4

0

7

105

95 / 93

2

3

0

5

106

95 / 94

0

1

0

1

107

95 / 95

1

1

0

2

108

95 / 97

0

1

0

1

109

95 / 100

0

1

0

1

110

95 / 107

0

1

0

1

111

95 / 108

1

0

0

1

112

95 / 114

1

0

0

1

113

95 / 115

0

1

0

1

114

95 / 121

0

1

0

1

115

95 / 125

4

7

0

11

116

95 / 128

0

2

0

2

117

95 / 129

1

0

0

1

118

95 / 134

1

0

0

1

119

95 / 141

0

1

0

1

120

95 / 147

0

1

0

1

121

95 / 152

1

0

0

1

122

95 / 154

1

0

0

1

123

95 / 170

1

0

0

1

124

95 / 179

4

4

0

8

125

95 / 180

1

0

0

1

126

95 / 182

0

1

0

1

127

95 / 183

3

5

0

8

128

95 / 184

1

2

0

3

129

95 / 196

0

1

0

1

130

95 / 201

3

2

0

5

131

95 / 202

17

12

0

29

132

95 / 203

2

2

0

4

133

95 / 204

8

4

0

12

134

95 / 205

7

1

0

8

135

95 / 206

11

16

0

27

136

95 / 208

3

2

0

5

137

95 / 210

32

27

0

59

138

95 / 212

0

3

0

3

139

95 / 213

0

1

0

1

140

95 / 214

10

9

0

19

141

95 / 215

12

3

0

15

142

95 / 216

1

0

0

1

143

95 / 219

1

4

0

5

144

95 / 222

6

10

0

16

145

95 / 223

3

3

0

6

146

95 / 224

8

4

0

12

147

1,094 / 168

2

2

0

4

148

1,094 / 169

0

1

0

1

149

1,094 / 185

3

4

0

7

150

1,094 / 230

1

1

0

2

151

1,094 / 231

3

2

0

5

152

1,094 / 232

3

3

0

6

153

1,094 / 233

1

1

0

2

154

1,094 / 235

3

1

0

4

155

1,094 / 236

2

1

0

3

156

1,094 / 237

2

1

0

3

157

1,094 / 238
మతస స ఓటరర వవరరలల

5

2

0

7

5,237

5,377

1

10,615

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

1
NDX2719003
పపరర: వశశననథ బటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-203/672

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప బటట
ఇసటట ననస:1 line
వయససస:26
లస: పప
4
NDX2661213
పపరర: జయ పటకరశ గల

94-83/718

94-83/22

94-94/1170

94-203/1

భరస : అరరపపననశర ననర బబషర
ఇసటట ననస:13-11-1139
వయససస:30
లస: ససస స
16
NDX3081338
పపరర: ససజజత జజతవథ

94-238/977

94-237/756

22
NDX2940229
పపరర: ఎరర అనల

94-232/939

11
NDX3018678
పపరర: స

94-208/1186

9
NDX3291333
పపరర: రమమశ బబబబ గడతడ

94-83/714

12
NDX3035391
పపరర: నరరయణమమ పరకననటట

94-201/662

భరస : రఘబరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:12-93-6
వయససస:58
లస: ససస స

14
NDX2835056
పపరర: అదద కకషష చలర

15
NDX3194826
పపరర: మసగగలమల ననయక ఏసరరవథ

94-234/1292

94-233/327 18
17
NDX1616533
NDX3038692
పపరర: కరసతతట శవ పరరశత కరసటటత
పపరర: వర లకడమ కరరరటట

20
NDX2832772
పపరర: మదన గగపరల కకకకకలగడడ

23
NDX3042355
పపరర: పటవలర క పటతసపరటట

26
NDX2617405
పపరర: వర లసకయఖ థనరరకర

29
NDX2957850
పపరర: ససలలవ రరజ పపజజల
తసడడ:ట శకనవరసరరవప పపజజల
ఇసటట ననస:20-18-713/6
వయససస:18
లస: పప

94-234/1298

తసడడ:ట పపరష చసదట ఆరఆరఓ
ఇసటట ననస:20-18-41/A
వయససస:34
లస: పప
94-238/978

భరస : గబరవ రరడడడ కరరరటట
ఇసటట ననస:20-18-699
వయససస:43
లస: ససస స
94-232/938

21
NDX2601425
పపరర: వననద కలమమర కకకకకలగడడ

94-237/757

తసడడ:ట మదన గగపరల కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:20-18-708
వయససస:34
లస: పప
94-232/940

24
NDX2661544
పపరర: పపటట యఖ తషరక

94-233/949

తసడడ:ట వరబబబబ తషరక
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:37
లస: పప
94-233/950

తసడడ:ట కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:20-18-713
వయససస:27
లస: పప
94-237/758

94-94/1168

భసధసవప: రత
ఇసటట ననస:12/3 , SRINIVASARAO THOTA
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పటతసపరటట
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:20
లస: ససస స
94-233/7

6
NDX3261096
పపరర: సరయ గగపస తతలర

తసడడ:ట వనసకటపతరరవప గడతడ
ఇసటట ననస:4-23-56/B3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట కనరయఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:20-18-708
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట ఎరర సససదర రరవప
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:20-18-713
వయససస:24
లస: ససస స

94-83/713

భరస : గగపస కరసటటత
ఇసటట ననస:20-18-693/2
వయససస:26
లస: ససస స

19
NDX2708279
పపరర: ననగ వనసకట సరయ రరమ
పససపపల
తసడడ:ట మబరరగగశ కలమమర పససపపల
ఇసటట ననస:20-18-705/2
వయససస:19
లస: పప

28
NDX2668507
పపరర: శరరష తషరక

8
NDX3291325
పపరర: ఇసదదరర రరణణ గడతడ

94-213/1007

తసడడ:ట వర కకటటశశర రరవప తతలర
ఇసటట ననస:4-23-35/3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:20-15-230
వయససస:23
లస: పప

భరస : మబరళ జజతవథ
ఇసటట ననస:20-18-677
వయససస:26
లస: ససస స

25
NDX2529063
పపరర: శవ హనసమమన ననయక
కగతనవత
తసడడ:ట పరరషష కగతనవత
ఇసటట ననస:20-18-710
వయససస:26
లస: పప

94-94/1166

భరస : రమమశ బబబబ గడతడ
ఇసటట ననస:4-23-56/B3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట అదద రరమ కకషష ఇసటట
ఇసటట ననస:4-23-66/6 4th Lane
వయససస:20
లస: ససస స
13
NDX2482669
పపరర: అరరపపననశర ననర బబషర

5
NDX3257920
పపరర: సతఖవత పపపప

3
NDX2849446
పపరర: నతతశ బబబబ నలస

తసడడ:ట శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:4-14-1032
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప పపపప
ఇసటట ననస:4-23-25/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ శసకర కలర స
ఇసటట ననస:4-23-35/11
వయససస:26
లస: పప
10
NDX3269834
పపరర: నలమ ఇసటట

94-168/1020

తసడడ:ట గగవసద రరవప చలర
ఇసటట ననస:3 veedhi
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట కమల కలమమర గల
ఇసటట ననస:4-23-13
వయససస:18
లస: పప
7
NDX2525228
పపరర: చరణ రరడడడ కలర స

2
NDX3012606
పపరర: ససనత చలర

27
NDX2675668
పపరర: రరమబ థనరరకర

94-233/951

తసడడ:ట కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:20-18-713
వయససస:22
లస: పప
94-233/1050

30
NDX2327534
పపరర: మమధవ తషరక

94-233/8

భరస : అసకమమ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:20-18-713/12
వయససస:25
లస: ససస స
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94-233/952

తసడడ:ట కకషషయఖ తషరక
ఇసటట ననస:20-18-713/13
వయససస:40
లస: పప

32
NDX2679017
పపరర: ససపసటయ సనరకరసత

తసడడ:ట రమమశ సనరకగసఠర
ఇసటట ననస:20-18-713/32
వయససస:22
లస: ససస స

34
NDX2472603
పపరర: ససరరసదట బబబబ పప లశశటట

94-233/9

తసడడ:ట రరజ పప లశశటట
ఇసటట ననస:20-18-731
వయససస:27
లస: పప
37
SQX2167765
పపరర: శకరరమ చసదట పటసరద దనసరగ

95-205/725

తసడడ:ట కకటట సరశమ దనసరగ
ఇసటట ననస:22-1-2016
వయససస:65
లస: పప
40
NDX2600880
పపరర: నరగశ తషసబబరగ

94-237/759

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:22-18-76
వయససస:37
లస: పప

35
NDX2936664
పపరర: సరసబ శవ రరవప తమమన

95-206/717

94-236/744

95-219/869
38
SQX2150951
పపరర: వనసకట శవ ననగ కమల కలమమరగ
దనసరగ
భరస : శకరరమ చసదట పటసరద దనసరగ
ఇసటట ననస:22-01-2016
వయససస:51
లస: ససస స

39
NDX1634501
పపరర: మహమమద జకకకయమ షపక
తసడడ:ట అబబబల మజద షపక
ఇసటట ననస:22-6-78
వయససస:51
లస: పప

41
SQX1810381
పపరర: రజన బరస

42
NDX3074762
పపరర: రజన బరస

తసడడ:ట వనసకట రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:23-13-34
వయససస:20
లస: పప

46
SQX2292555
పపరర: తనడడకకసడ రరజజ రగహహత

47
SQX1988203
పపరర: ఘన శశశదన షపక

తసడడ:ట టట బ యస పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:23-787
వయససస:19
లస: పప

95-219/44

94-203/680

తసడడ:ట భబసకర మటటపపడడ
ఇసటట ననస:24-3-2
వయససస:27
లస: పప

50
NDX3253895
పపరర: లలఖ శరసభవ జజగబ

95-222/1262

94-241/1

తసడడ:ట కకసడతబబ యన వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-3-19
వయససస:29
లస: పప
55
NDX2460368
పపరర: ససతన దతవ కకడనసబ

95-202/761

భరస : శకనవరసరచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:24-3-50
వయససస:63
లస: ససస స

94-219/972

53
NDX2460012
పపరర: కకననడ బబ యన వనసకట రగహహణణ

56
NDX2460400
పపరర: ఉతస రర దతవ కకడనసబ
భరస : శకనవరస రరమమనసజస కకడనసబ
ఇసటట ననస:24-3-50 GATE HOUSE
వయససస:60
లస: ససస స

95-179/1050

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:24-3-60
వయససస:21
లస: పప

45
SQX2045268
పపరర: కకలర కకషష పసటయ

48
NDX3206570
పపరర: ఊడడత ఏసస మణణ

94-241/1095

51
NDX2577435
పపరర: మహలకడమ చదరసగపటరస

94-142/1063

భరస : భబనసచసదనర
ఇసటట ననస:24-3-9
వయససస:27
లస: ససస స
94-243/7

54
NDX2969756
పపరర: మలర శశరగ వరదన
బ రర

94-203/681

భరస : సరయ బబబబ వరదన
బ రర
ఇసటట ననస:24-3-32
వయససస:53
లస: ససస స
94-154/4

57
SQX2267912
పపరర: హహమచసద కనమరర పపడడ

95-179/1049

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:24-3-60
వయససస:21
లస: పప

94-155/693 60
59
NDX3093135
NDX3097011
పపరర: వనసకట శవ ససత చసదన బబ లశశటట
పపరర: బబజ షపక

భరస : వనసకట శశష సరయ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:33
లస: ససస స

95-214/1146

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:24-2-55
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకననడ బబ యన పవన కలమమర
ఇసటట ననస:24-3-19
వయససస:29
లస: ససస స
94-154/3

94-234/1299

తసడడ:ట దసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:23-34-5/A
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : రమమ దతవ జజగబ
ఇసటట ననస:24-3-3
వయససస:26
లస: ససస స

52
NDX2459949
పపరర: కకననడ బబ యన పవన కలమమర

94-236/279

భరస : బరస వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:22ward
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబస షపక
ఇసటట ననస:24
వయససస:56
లస: పప

49
NDX3081379
పపరర: భవరన శసకర మటటపపడడ

94-236/618

Deleted

తసడడ:ట సలస షపక
ఇసటట ననస:21-28-81/A
వయససస:18
లస: పప

44
SQX2271393
పపరర: రరమ కకషష మలమరదద

94-233/954

36
NDX2667111
పపరర: రగయమజ షపక

తసడడ:ట పపలమర రరవప తమమన
ఇసటట ననస:20-24-56
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట ననగ వనసకట కరమమశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:23-9-4
వయససస:19
లస: ససస స
95-214/1221

33
NDX2663169
పపరర: శకరరమబలల వపలర సగబల

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వపలర సగబల
ఇసటట ననస:20-18-723
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర బరస
ఇసటట ననస:22ND WARD
వయససస:25
లస: ససస స

43
SQX2044956
పపరర: కవఖ లకడమ ససధధర తనడడకకసడ

58
SQX2334894
పపరర: హహమచసద కనమరర పపడడ

94-233/953

94-240/667

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-3-95
వయససస:31
లస: పప
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61
NDX2648574
పపరర: ఆసజననయబలల యసడనరగ

94-219/688

తసడడ:ట భదటయఖ యసడనరగ
ఇసటట ననస:24-3-98
వయససస:64
లస: పప
64
NDX2552784
పపరర: భబసకర రరవప దనసరగ

94-156/824

94-154/726

94-153/33

94-156/826

94-156/11

94-154/721

74
NDX2562502
పపరర: వజయ కలమమర కననరనకరసత

77
SQX2458073
పపరర: మహన ఆతమల

80
NDX3255122
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకనల

94-154/6

83
NDX2383305
పపరర: శరఖమల నసదదపరటట

94-154/8

86
NDX2786465
పపరర: సరల కకనశశటట
భరస : రతయఖ కకనశశటట
ఇసటట ననస:24-5-27
వయససస:55
లస: ససస స

88
NDX1721381
పపరర: పటకరశ కలమమర

89
NDX3089836
పపరర: శరఖమసససదర అసనరగ

94-154/532

94-156/920

69
NDX2433688
పపరర: అననస రగ పసటయమ పరగకపత

94-156/10

72
NDX3300159
పపరర: శవ పటసరదరరవప

94-154/742

తసడడ:ట RATTAIAH CHALLA
ఇసటట ననస:24-4-73
వయససస:61
లస: పప
94-156/827

75
NDX2562544
పపరర: ససదధప జజనరలగడడ

94-156/828

తసడడ:ట రరమయఖ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:24-4-74
వయససస:19
లస: పప
95-205/727

78
NDX2516706
పపరర: ఉదయ లకడమ రరధదక కకనల

94-154/5

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకనల
ఇసటట ననస:24-5-16
వయససస:23
లస: ససస స
94-154/731

81
NDX3284759
పపరర: లకడమ భవరన కకనల

94-156/1008

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకనల
ఇసటట ననస:24-5-16
వయససస:24
లస: ససస స
94-154/7

భరస : సరసబశవ రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:24-5-17
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట శక మననరరఆయమనన చకరక
ఇసటట ననస:24-5-17 NARASIMHA SWAMY
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట చనగన రరజ జరజన
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:45
లస: పప

94-153/34

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప కకనల
ఇసటట ననస:24-5-16
వయససస:46
లస: పప

భరస : అమరగశశర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:24-5-17
వయససస:24
లస: ససస స
85
MLJ0815753
పపరర: చలమయఖ చకరక

71
NDX2479384
పపరర: ససతనరరస పపవరశడ

66
NDX3116738
పపరర: ససబటహమణఖస గబడడవరడ

తసడడ:ట రరస కకశశర పరగకపత
ఇసటట ననస:24-4-36
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరతరస ఆతమల
ఇసటట ననస:24-4-75
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప కకనల
ఇసటట ననస:24-5-16
వయససస:46
లస: పప
82
NDX1890517
పపరర: ససరగకర చకరక

94-156/825

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కననరనకరసత
ఇసటట ననస:24-4-74
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప పరపరన
ఇసటట ననస:24-4-74/2
వయససస:20
లస: పప
79
NDX3238870
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకనల

68
NDX2697670
పపరర: మమమథదల వనడ వసస

94-201/664

తసడడ:ట రరఢ కకషష మబరగస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-4-28
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట ససజవరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:24-4-46
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట శవ పటసరద రరవప చలర
ఇసటట ననస:24-4-73
వయససస:23
లస: ససస స
76
NDX2479533
పపరర: మతట ససహస పరపరన

94-202/663

భరస : ససవననగగశశరగ వనడ వసస
ఇసటట ననస:24-4-30
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససతనరరస పపవరశడ
ఇసటట ననస:24-4-46
వయససస:44
లస: ససస స
73
NDX2585719
పపరర: కరవఖశక చలర

65
NDX3215589
పపరర: జజగగసదట షరరరన కలమమర సపగబ

63
NDX2937019
పపరర: వరడ రరజ జగమల

తసడడ:ట కగశవయఖ జగమల
ఇసటట ననస:24-4-8
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: ననగ రరమ చసదటకల సపగబ
ఇసటట ననస:24-4-18 flat no 101
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప వనబనసస
ఇసటట ననస:24-4-30
వయససస:19
లస: ససస స
70
NDX2479368
పపరర: వనసకట లకడమ పపవరశడ

94-229/1245

భరస : ఆసజననయబలల యసడనరగ
ఇసటట ననస:24-3-98
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరమ మబరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:24-4-11
వయససస:63
లస: పప
67
NDX3249562
పపరర: శశశత వనడ వసస

62
NDX2648657
పపరర: మసస నమమ యసడనరగ

84
NDX2822914
పపరర: నసదదపరటట ససజజత

94-204/839

తలర : నసదదపరటట శఖమల నసదదపరటట శఖమల
ఇసటట ననస:24-5-17
వయససస:26
లస: ససస స
94-154/634

87
NDX1796061
పపరర: రగఖ జరజన

94-154/530

భరస : పటకరశ కలమమర
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:43
లస: ససస స
94-154/635

తసడడ:ట యగరనసధరరససమమ మ చనరరఖలల అసనరగ
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:62
లస: పప

90
NDX3094687
పపరర: రసగమణణ అసనరగ

94-154/636

భరస : శరఖమసససదర అసనరగ
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:53
లస: ససస స
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NDX3196763
పపరర: వరర జరజన
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94-202/664

భరస : యశశసత కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:27
లస: ససస స
94-154/9

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:24-5-39
వయససస:45
లస: పప
94-154/10

94-154/638

94-154/639

94-154/13

94-154/14

94-154/740

భరస : బబలననన మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-8-12
వయససస:34
లస: ససస స
115
NDX3255395
పపరర: సప నస శరమ పడదఠరఖ

తసడడ:ట నరమల కలమమర పసచరగయమ
ఇసటట ననస:24-8-31
వయససస:20
లస: పప

95-152/994

98
NDX2460210
పపరర: వనసకట వనణబ గగపరల సవరస

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:24-5-40/41
వయససస:19
లస: పప
94-154/11

101
NDX2595791
పపరర: గరజల సశరష లత

104
NDX2615532
పపరర: గరజల వనసకటటశశర రరవప

107
NDX2752327
పపరర: ఆదదతఖ ననక రరజ రరల

94-154/732

95-196/13

94-154/597

102
NDX2595742
పపరర: మణణకరసత గరజల

94-154/598

తసడడ:ట వనసకటటశశరరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:28
లస: పప
94-202/646

105
NDX2528024
పపరర: రరస మహన రరవప కకనగళళ

94-154/12

తసడడ:ట వషష
ష మబరగస కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-6-8
వయససస:64
లస: పప
94-154/640

108
NDX2766913
పపరర: ఆదదతఖ ణబక రరజ రరల

94-154/641

తసడడ:ట పటభబకర రరవప రరల
ఇసటట ననస:24-7-6
వయససస:19
లస: పప

94-154/642 111
110
NDX2981504
NDX2683068
పపరర: వనసకట రమణ రరవప ధరమవరపప
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కలమమర
ఆకలరత
భసధసవప: తటవకకమ రరవప దదడడడ
తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:24-7-8
ఇసటట ననస:24/8/8
వయససస:63
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

94-205/824

113
NDX3299005
పపరర: బబలననన మహహశశరరరవప

94-154/643

116
NDX3282969
పపరర: వసదన పసచనరఖ
భరస : నరమల కలమమర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:24-8-25
వయససస:43
లస: ససస స

94-154/15

99
SQX1926203
పపరర: రమఖ శక దదరగశరల
తసడడ:ట పటసరద దదరగశరల
ఇసటట ననస:24-05-2000
వయససస:20
లస: ససస స

94-154/741

తసడడ:ట బబలననన నరసససహ
ఇసటట ననస:24-8-12
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట కకషష శరమ పడదఠరఖ
ఇసటట ననస:24-8-22
వయససస:18
లస: ససస స
118
NDX2516755
పపరర: కలసదన పసచరగయమ

96
SQX2174902
పపరర: సరయ తతజ పప లశశటట

తసడడ:ట పటభబకర రరవప రరల
ఇసటట ననస:24-7-6
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-7-8
వయససస:46
లస: పప
112
NDX3298999
పపరర: బబలననన నరరయణమమ

94-154/637

తసడడ:ట ససబబరరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-7-6
వయససస:23
లస: ససస స
109
NDX2432169
పపరర: వనసకట తటవకకమ రరవప దదడడడ

95
NDX3043122
పపరర: సరయ తతజ పప లశశటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:53
లస: పప
106
NDX2360972
పపరర: మమనక దదడడడ

94-155/686

తసడడ:ట శకనవరసరరవప సవరస
ఇసటట ననస:24-5-55
వయససస:20
లస: పప

భరస : పససపపలలటట వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-6-2
వయససస:34
లస: ససస స
103
NDX2786408
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరజల

93
MLJ3701042
పపరర: వనసకట ననగ పటసనన
కకమసడనరర
భరస : బదరగ బదరగ
ఇసటట ననస:24-5-35
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:24-5-40/41
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప సవరస
ఇసటట ననస:24-5-55
వయససస:23
లస: ససస స
100
NDX3109931
పపరర: పససపపలలటట పటవణ

94-155/685

తసడడ:ట రసగరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-5-35
వయససస:37
లస: పప

94
NDX2383321
పపరర: వనసకట భబణబ పటసరద చతరరల

97
NDX2460269
పపరర: ససభబషసణ సవరస

92
MLJ0812271
పపరర: బదరగ శరత కకమసడనరర

114
NDX3133394
పపరర: ససబబమమ తనరరర
భరస : శకనవరస రరవప తనరరర
ఇసటట ననస:24-8-16
వయససస:42
లస: ససస స

94-67/1157

117
SQX1919265
పపరర: లల సరయ ననగ మణణ కసట
తనడతపలర
తసడడ:ట వనసకట ససబబ రరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:24-8-25
వయససస:24
లస: పప

94-154/599 120
119
NDX2712750
NDX2432128
పపరర: మబరళమహన రరవప ఆతమకకరగ
పపరర: పపజ జరజన

తసడడ:ట పటసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-8-31
వయససస:46
లస: పప

95-180/24

94-154/16

భరస : గబర మహహత జరజన
ఇసటట ననస:24-8-32
వయససస:24
లస: ససస స
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121
NDX1249176
పపరర: గబర మహహత జరజన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-154/17

తసడడ:ట చరసజలమల
ఇసటట ననస:24-8-32
వయససస:26
లస: పప
124
NDX3252152
పపరర: ససమ దతవ శరమ పడదఠరఖ

122
NDX2580363
పపరర: శవ కలమమరగ తమమన

భరస : బబసకరరరవప తమమన
ఇసటట ననస:24-8-38/B
వయససస:59
లస: ససస స
94-154/729

తసడడ:ట కకషష శరమ పడదఠరఖ
ఇసటట ననస:24-8-42
వయససస:40
లస: ససస స

125
NDX3268224
పపరర: ససజయ శరమ పడదఠరఖ

94-205/2

128
NDX2433167
పపరర: పపరష రరజజ కలమమరగ అరర

తసడడ:ట వనసకట తరరపత రరవప లలట భవరగశశటట
ఇసటట ననస:24-8-580
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప అరర
ఇసటట ననస:24-9-7
వయససస:52
లస: ససస స

130
NDX3207289
పపరర: రవకలమమర కకనగళళ

131
NDX3099736
పపరర: సశరష రసజత కకనగళళ

94-155/695

భసధసవప: ననగ కనఖకలమమరగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:46
లస: పప

తలర : ననగ కనఖకలమమరగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:19
లస: ససస స

133
NDX2629855
పపరర: సశరష రసజతన కకనగళళ

134
NDX3298593
పపరర: పదమ చససచస

94-205/828

తలర : కనఖ కలమమరగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హహసపజన షపక
ఇసటట ననస:24-9-17
వయససస:56
లస: ససస స
94-155/2

తసడడ:ట జవద షపక
ఇసటట ననస:24-9-36/2
వయససస:32
లస: పప
94-156/923

94-155/696

140
NDX2363372
పపరర: ససచరగత అడడ గగరగ

143
NDX2943447
పపరర: కలమమరగ మమత

94-155/709

146
NDX2943330
పపరర: యజగజ శ కలమమర అవససస

తసడడ:ట ససఖఖదతవ ఆ ఉపరదఖయ
ఇసటట ననస:24-9-76 S S T BUILDING R AG
వయససస:23
లస: పప

149
NDX2521300
పపరర: సరయ పటసనర కకతస మమసస
భరస : వనయ కలమమర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:24-9-78
వయససస:31
లస: ససస స

129
NDX2433142
పపరర: ససబబబరరవప అరర

94-156/13

132
NDX3099744
పపరర: లకడమ రమఖ దధపసక కకనగళళ

94-155/697

94-155/768

94-215/867
135
NDX2716124
పపరర: డడవర మహహమ పటసనర కలమమరగ
సప మమపలర
తసడడ:ట శకనవరస రరవప అలయస శరమబఖయయల సప
ఇసటట ననస:24-9-16
వయససస:18
లస: ససస స

94-156/922

138
NDX3038486
పపరర: ససబబరరవప జడడగబ

94-155/706

తసడడ:ట వససదతవ రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:24-9-20 koneru raod
వయససస:48
లస: పప
94-155/3

141
NDX2363364
పపరర: సరయ ససతతష అడడ గగరగ

94-155/4

తసడడ:ట ననగ రరజ అడడ గగరగ
ఇసటట ననస:24-9-40
వయససస:21
లస: పప
94-155/707

144
NDX3136355
పపరర: బబ గర వరప శక రరమ మబరగస

94-155/708

తసడడ:ట బబ గర వరప రమబలల
ఇసటట ననస:24-9-58
వయససస:64
లస: పప
94-155/710

తసడడ:ట హహరరలమల అవససస
ఇసటట ననస:24-9-75
వయససస:21
లస: పప
94-155/5

94-154/736
126
NDX3284601
పపరర: వడడగబరర పటదధప కలమమర
వడడగబరర పపజడచనరర
తసడడ:ట వడడగబరర పటదధప కలమమర వడడగబరర పపజడచ
ఇసటట ననస:24-8-48
వయససస:32
లస: పప

తలర : ననగ కనఖకలమమరగ కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట లలసబబ రరస మమత
ఇసటట ననస:24-9-56
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రమణయఖ తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:24-9-58/1
వయససస:68
లస: పప
148
NDX2516003
పపరర: ఎశశషషవన స ఉపరథనఖయ

137
NDX3042538
పపరర: హహమలత జడడగబ

94-154/727

తసడడ:ట వనసకట రమమశ అరర
ఇసటట ననస:24-9-7
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట ననగ రరజ అడడ గగరగ
ఇసటట ననస:24-9-40
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట పరరపట పపరగరరమ కలమమర
ఇసటట ననస:24-9-55/B
వయససస:20
లస: పప
145
NDX3070869
పపరర: అశశక కలమమర తటపపరమలలర

94-156/12

భరస : ససబబరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:24-9-20
వయససస:39
లస: ససస స

139
NDX2521144
పపరర: షబబర అహమద షపక

142
NDX3136363
పపరర: పరరపట వకకమ కలమమర

94-154/734

తసడడ:ట సరయ కలమమర చససచస
ఇసటట ననస:24-9-16
వయససస:24
లస: ససస స
94-155/705

123
NDX3250420
పపరర: కకషష శరమ పడదఠరఖ

తసడడ:ట మణణక చసద శరమ పడదఠరఖ
ఇసటట ననస:24-8-42
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కకషష శరమ పడదఠరఖ
ఇసటట ననస:24-8-42
వయససస:21
లస: పప

127
NDX2333946
పపరర: హనసమ పటసరద భవరగశశటట

136
NDX3105970
పపరర: మబసతనజ షపక

94-168/812

147
NDX2943496
పపరర: జనల కలమమరగ అవససస

94-155/711

తసడడ:ట హహమసత కలమమర అవససస
ఇసటట ననస:24-9-75
వయససస:20
లస: ససస స
94-155/6

150
NDX2521318
పపరర: పరరశత దతవ కకతస మమసస

94-155/7

భరస : రసగర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:24-9-78
వయససస:59
లస: ససస స
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151
NDX3179876
పపరర: వనసకట లకడమ పటమల కలమమరగ
గబగగరలస
భరస : రరస పటసరద గబగగరలస
ఇసటట ననస:24-9-78
వయససస:47
లస: ససస స

94-155/712

154
NDX3282506
పపరర: చసపలమల జరజన సససఘహ

94-155/765

తసడడ:ట కలసదనమల సససఘహ
ఇసటట ననస:24-9-91, FLAT NO B2
వయససస:67
లస: పప
157
NDX3153293
పపరర: పటవణ రగదదద వనజడ

94-155/691

94-155/694

94-155/700

94-205/4

94-155/702

161
NDX3065034
పపరర: లకడమ దమయసత బబజవరడ

164
NDX3297611
పపరర: లకడమ దమయసత బబజవరడ

94-155/704

94-155/698

94-155/767

167
NDX2459535
పపరర: హరగ ననగ ససరగష తతలర మకలళ

95-108/448
159
SQX2407500
పపరర: పకథదశ సరయ కలమమర బబ లశశటట

162
NDX3091378
పపరర: లకడమ పటవలర క బబజవరడ

165
NDX2464295
పపరర: లకడమ పటవలర క బబజవరడ

94-205/5

94-205/3

168
NDX2921807
పపరర: పదనమవత చకరక
భరస : రరధన కకషష చకరక
ఇసటట ననస:24-9-132
వయససస:46
లస: ససస స

170
NDX2364727
పపరర: పరరశత ఆలపరటట

171
NDX3075108
పపరర: తషలససరరస జజషస

176
NDX3290293
పపరర: శరఖమలత జరజన జరజన

94-155/699

తసడడ:ట భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట శవ ననగగశశర రరవప తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:32
లస: పప

173
NDX2878825
పపరర: మధసమత శరమ

94-154/737

తసడడ:ట భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:23
లస: ససస స

94-205/6

94-155/701

94-155/703

తసడడ:ట సనకరలమలజ జజషస
ఇసటట ననస:24-9-140
వయససస:62
లస: పప
94-204/840

తసడడ:ట ఓసపటకరశ శరమ
ఇసటట ననస:24-9-147
వయససస:19
లస: ససస స
94-156/921

156
NDX3285715
పపరర: కకషష లకడమ ససరరఖ మమడడపలర

తసడడ:ట శవ కలమమర
ఇసటట ననస:24-9-121
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఆలపరటట గగపరల కకషష మబరగస
ఇసటట ననస:24-9-136
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకనశశటట
ఇసటట ననస:24-9-146
వయససస:49
లస: పప
175
NDX2803260
పపరర: ఓసకరరననథ తనడతపలర

95-107/659

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:24/9/131
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:24-9-132
వయససస:45
లస: పప
172
NDX3059326
పపరర: చసదట శశఖర రరవప కకనశశటట

158
SQX2375749
పపరర: రమదతవ బబ లశశటట

94-155/764

తసడడ:ట సరయ రరస శరమ మమడడపలర
ఇసటట ననస:24-9-93
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

భరస : హరగ ననగ ససరగష తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:28
లస: ససస స
169
NDX2921518
పపరర: రరధన కకషష చకరక

94-155/766

భరస : భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట ససబటమణఖస పపరర
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:19
లస: ససస స
166
NDX2459519
పపరర: అననరరధ తతలర మకలళ

155
NDX3282514
పపరర: వమల దతవ సససఘహ

153
NDX3282498
పపరర: వకకమ జరజన సససఘహ

తసడడ:ట చసపలమల జరజన సససఘహ
ఇసటట ననస:24-9-91 FLAT NO B2
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవకలమమర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-9-121
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరత సశరష
ఇసటట ననస:24-9-129
వయససస:22
లస: ససస స
163
NDX3010303
పపరర: లలమ సరయ తతజశశ పపరర

94-155/713

భరస : చసపలమల జరజన సససఘహ
ఇసటట ననస:24-9-91, FLAT NO B2
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏమ పటవణ కలమమర వనజడ
ఇసటట ననస:24-09-103, 2nd Floor
వయససస:19
లస: ససస స
160
NDX3052057
పపరర: ఝనస వనసకట సరయ శక సశరష

152
NDX3181369
పపరర: ఏల ఏస ఏన లలత పపరగషమ
గబగగరలస
తసడడ:ట రరస పటసరద గబగగరలస
ఇసటట ననస:24-9-78
వయససస:25
లస: ససస స

174
NDX2479566
పపరర: మహహశ కలమమర వపడడత

94-156/14

తసడడ:ట వనసకట ససబబరరవప వపడడత
ఇసటట ననస:24-9-150
వయససస:48
లస: పప
94-154/739

177
NDX2516011
పపరర: ఆకరశ జరజన

తసడడ:ట వనసకట ససబబరరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:24-9-160
వయససస:19
లస: పప

భరస : నవన కలమమర జరజన జరజన
ఇసటట ననస:24-10-5
వయససస:48
లస: ససస స

94-156/864
178
NDX3171436
పపరర: వనసకట శశష పరరద శరరరధద
గబడడవరడ
తసడడ:ట వనసకట లకడమ ననరరయణ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-10-7
వయససస:58
లస: పప

94-156/865 180
179
NDX3167616
NDX3077534
పపరర: ననగ వనసకట రజఖలకడమ గబడడవరడ
పపరర: హరగ పసటయ గబడడవరడ

భరస : వనసకట శశష పరరర సరరధద గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-10-7
వయససస:43
లస: ససస స

94-155/8

తసడడ:ట నవన కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-5
వయససస:21
లస: పప
94-156/866

తసడడ:ట వనసకట శశష పరరద సరరధద గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-10-7
వయససస:20
లస: ససస స
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181
NDX2433282
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరగ బచసచ

94-156/15

భరస : శకనవరసరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:24-10-12
వయససస:42
లస: ససస స
184
NDX2433514
పపరర: ససబబబరరవప గగలర పరటట

94-156/18

94-156/19

94-155/761

94-156/23

94-156/26

94-156/1000

94-156/21

192
NDX2442267
పపరర: జయసత దతవ జరజన

197
NDX3247459
పపరర: కలలపష కలమమర జరజన

200
NDX3239126
పపరర: లత కలమమరగ జరజన

94-156/27

94-156/909

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:24-11-7
వయససస:62
లస: ససస స
94-156/870
208
NDX3134772
పపరర: వరవనసకటశవననగరరజ గగవసద
చనర
తసడడ:ట బటహమయఖ చనర
ఇసటట ననస:24-11-11/C
వయససస:18
లస: పప

203
NDX3146370
పపరర: సతశ కలమమర సప మశశటట

94-156/22

94-156/24

195
NDX2442184
పపరర: శశన
క క కలమమర జరజన

94-156/25

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:31
లస: పప
94-156/1003

198
NDX3227071
పపరర: మహవర

94-156/994

తసడడ:ట హహరర చసద
ఇసటట ననస:24-10-55/A
వయససస:39
లస: పప
94-156/1001

201
NDX2542413
పపరర: భబణబలత మదబల

94-156/820

తసడడ:ట రరసమహన రరవప మదబల
ఇసటట ననస:24-10-57
వయససస:22
లస: ససస స
94-156/867

204
NDX3023983
పపరర: యశశసత రమణ దనసరగ

94-156/888

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:24-11-1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:24-11-2
వయససస:18
లస: పప

94-156/910
206
NDX3074044
పపరర: జననరర న వనసకటపపయఖ
రరచపపడడ
తసడడ:ట పపరమమ చసదట రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:24-11-7
వయససస:36
లస: పప

207
NDX2878460
పపరర: వ వ స న గగవసద చనర
తసడడ:ట బబటహమయఖ చనర
ఇసటట ననస:24-11-11/C
వయససస:18
లస: పప

209
NDX3143849
పపరర: లకగమశశరగ మమజగటట

210
NDX3026069
పపరర: కలరమ ఏల శకనవరసన

భరస : నవన కకరణ మమజగటట
ఇసటట ననస:24-11-19
వయససస:33
లస: ససస స

94-156/863

భరస : వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహవర
ఇసటట ననస:24-10-55/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరవయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:24-10-72
వయససస:46
లస: పప
205
NDX3141017
పపరర: ననగ పపరననశశరగ రరచపపడడ

194
NDX2442218
పపరర: శకపరల కలమమర జరజన

94-156/862

189
NDX3117793
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర
తటపపరమలలర
తసడడ:ట పసచతచశశర రరవప తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:24-10-52
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట మహహసదట కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: మహవర
ఇసటట ననస:24-10-55/A
వయససస:62
లస: ససస స
202
NDX2433233
పపరర: వనసకట ససధనకర బచసచ

191
NDX2442317
పపరర: ససతనర కలమమరగ జరజన

186
NDX2972826
పపరర: రమమశ బబబబ మదసబల

94-156/20

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట అమతనటజ జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:53
లస: పప
199
NDX3239118
పపరర: దతవ బబయ

188
NDX2433464
పపరర: వననత మదనబల

94-156/17

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మదసబల
ఇసటట ననస:24-10-25
వయససస:58
లస: పప

భరస : శశన
క క కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:26
లస: పప
196
NDX2441954
పపరర: వననద కలమమర జరజన

94-155/692

తసడడ:ట గగరగధర మదనబల
ఇసటట ననస:24-10-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట జగరకజ జరజన
ఇసటట ననస:24-10-53
వయససస:50
లస: పప
193
NDX2442242
పపరర: కలమమర పరల జరజన

185
NDX2977304
పపరర: రవ కకరణ మదసబల

183
NDX2433654
పపరర: కలమమరగ గగలర పరటట

భరస : ససబబబరరవప గగలర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-13
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట రమమశ బబబబ మదసబల
ఇసటట ననస:24-10-25
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట గగరగధర రరవప మదనబల
ఇసటట ననస:24-10-52
వయససస:22
లస: పప
190
NDX3247491
పపరర: మహహసదట కలమమర జరజన

94-156/16

తసడడ:ట గబరవయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:24-10-12
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట గబరరబటహమస గగలర పరటట
ఇసటట ననస:24-10-13
వయససస:33
లస: పప
187
NDX2433183
పపరర: అకడత మదనబల

182
NDX2433126
పపరర: శకనవరసరరవప బచసచ

94-156/882

94-156/869

94-156/894

తసడడ:ట సస కగ లకమణన చనరరఖలల
ఇసటట ననస:24-11-25
వయససస:54
లస: పప
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211
NDX2433118
పపరర: లకగమసవరర మమజగటట
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94-156/29

భరస : నవన కకరణ మమజగటట
ఇసటట ననస:24-11-26
వయససస:34
లస: ససస స

212
NDX3032786
పపరర: లకగమశశరగ మమజగటట

94-156/895

భరస : నవన కలమమర మమజగటట
ఇసటట ననస:24-11-26
వయససస:33
లస: ససస స

214
NDX2479582
పపరర: శకదతవ ఆమసచ

94-156/31

భరస : చతనరకగశవ రరవప ఆమసచ
ఇసటట ననస:24-11-29
వయససస:47
లస: ససస స

215
NDX2433696
పపరర: అనసత లకడమ మదసబల

94-156/34

భరస : సరసబశవ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:24-11-29
వయససస:52
లస: ససస స
220
NDX1775719
పపరర: చతననర కగశవ రరవప అమసచ

94-156/38

218
NDX1775859
పపరర: శక దతవ అమసచ

94-156/32

94-156/36

222
NDX3280302
పపరర: ససబటమణఖస సపగబ

94-156/1006

94-156/896

227
NDX3199007
పపరర: గగరగజ మమలత జలబ

94-156/899

భరస : ననరరయణమబరగస జలబ
ఇసటట ననస:24-11-36
వయససస:49
లస: ససస స
229
NDX3030426
పపరర: నరసససహ రరవప చసదదలల
భసధసవప: వసససధర దతవ చసదదలల
ఇసటట ననస:24-11-37
వయససస:58
లస: పప
232
NDX2669364
పపరర: సప నస భననసల

94-201/603

233
NDX2763738
పపరర: సప నస వనమబరగ

236
NDX1603563
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకపపరపప

94-156/897

228
NDX3034493
పపరర: నరసససహరరవప చసదదలల

94-156/900

తసడడ:ట రరమయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:24-11-37
వయససస:58
లస: పప
95-205/726

231
NDX2594828
పపరర: దదననష కలమమర భననసల

94-156/822

తసడడ:ట దనసగరచసద భననసల
ఇసటట ననస:24-11-50
వయససస:19
లస: పప
94-156/902

భరస : హరగ కకరణ వనమబరగ
ఇసటట ననస:24-11-53
వయససస:28
లస: ససస స
94-156/903

225
NDX3213287
పపరర: గగరగజ మమలత జలదద
భరస : ననరరయణ మబరగస జలదద
ఇసటట ననస:24-11-36
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:24-11-37
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట దససగర చసద భననసల
ఇసటట ననస:24-11-50
వయససస:21
లస: ససస స
235
NDX3207198
పపరర: యయశశసథ కలమమర కసదగటర

230
SQX2468775
పపరర: పవన కలమమర పరరరపలర

94-156/1005

తసడడ:ట బల ససబబయఖ సపగబ
ఇసటట ననస:24-11-33/A
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననరరయణ మబరగస జలబ
ఇసటట ననస:24-11-36
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/901

94-156/37

221
NDX3280310
పపరర: పదనమవత శశగబ

224
NDX3196458
పపరర: వర వనసకట ననరరయణ మబరగస
జలబ
తసడడ:ట గగపరల కకషష మబరగమ జలబ
ఇసటట ననస:24-11-36
వయససస:53
లస: పప

94-156/898

219
NDX2065432
పపరర: సరయచసద అమసచ

తసడడ:ట చతననరకగశవ రరవప అమసచ
ఇసటట ననస:24-11-29 VELAGA CHETTU VA
వయససస:24
లస: పప

223
NDX2467264
పపరర: ఎల శకనవరసన కలరస

226
NDX3195609
పపరర: గగరగజ మమలత జలబ

94-156/33

భరస : చతననర కగశవ రరవప అమసచ
ఇసటట ననస:24-11-29 VELAGA CHETTU VA
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబటహమణఖస శశగబ
ఇసటట ననస:24-11-30
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమణ చనరరఖలల కలరస
ఇసటట ననస:24-11-34
వయససస:55
లస: పప

216
NDX2433522
పపరర: ససభబససవరరవ మదసబల
తసడడ:ట వనరయఖ మదసబల
ఇసటట ననస:24-11-29
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట రరజజ రరవప అమసచ
ఇసటట ననస:24-11-29 VELAGA CHETTU VA
వయససస:48
లస: పప
94-156/39

94-156/30

తసడడ:ట చనర కగశవ రరవప ఆమసచ
ఇసటట ననస:24-11-29
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:24-11-29
వయససస:52
లస: ససస స

217
NDX2532653
పపరర: అనసత లకడమ మదసబల

213
NDX2491827
పపరర: సరయ పటతషఖష ఆమసచ

234
NDX2374791
పపరర: వవనక కసఢనగటర

94-156/40

తసడడ:ట రరమ నరసససహ రరవప కసఢనగటర
ఇసటట ననస:24-11-54
వయససస:22
లస: పప
94-154/393

237
NDX2433357
పపరర: రరమమశశరరరవప నసటటకటటట

తసడడ:ట రరమ నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:24-11-54
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకపపరపప
ఇసటట ననస:24-11-55
వయససస:46
లస: పప

238
NDX2915304
పపరర: పనన కలమమర ధవళళశశరపప

94-156/904 240
239
NDX3190535
NDX3013398
పపరర: ననగ శత పటతషఖష అసగలకలడడత
పపరర: సరయ చసదసషర అసగలకలడడత

తసడడ:ట రరమ రరవప ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:24-11-55
వయససస:32
లస: పప

94-203/679

తసడడ:ట ననతరరజగశశరరరవ అసగలకలడడత
ఇసటట ననస:24-11-59
వయససస:25
లస: ససస స

94-156/41

తసడడ:ట సతనఖతరరయమణ నసటటకటటట
ఇసటట ననస:24-11-55
వయససస:56
లస: పప
94-156/905

తసడడ:ట నటరరజగశశర రరవప అసగలకలడడత
ఇసటట ననస:24-11-59
వయససస:23
లస: ససస స
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241
NDX3174133
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడతల
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94-156/906

తసడడ:ట కకషష మబరగస పపసడతల
ఇసటట ననస:24-11-61
వయససస:51
లస: పప
244
NDX3158938
పపరర: జయశక బబ లశశటట

94-156/908

95-203/1324

95-121/720

248
NDX3024072
పపరర: రరమరరవప చసదలకరగ

95-129/930

94-156/914

251
NDX2999183
పపరర: తషలసస చసదలకరగ

94-156/907

246
SQX2524353
పపరర: రరమకకషష పబబశశటట

95-203/1325

తసడడ:ట ఆచసచఆరరవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:24-11-68/A
వయససస:54
లస: ససస స
94-154/633

తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:24-11-78
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:24/11/78
వయససస:24
లస: పప
253
NDX2934008
పపరర: వనసకటటష వనమబరగ

245
SQX2030898
పపరర: బబ లశశటట గగతమ సపసదన

243
NDX3137452
పపరర: భవన బబ లశశటట

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-11-66/B
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట బబ లశశటట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-11-67a
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట అచసతరరవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:24-11-69
వయససస:52
లస: పప
250
SQX2071157
పపరర: రవ తతజ బబజవరడ

94-156/823

తసడడ:ట వనసకటటశశరరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:24-11-65
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-11-67A
వయససస:51
లస: ససస స
247
SQX2524270
పపరర: పరసడడరసగ రరవప పబబశశటట

242
NDX2600161
పపరర: శకనవరస కకమబమరగ

249
NDX3033800
పపరర: రరమమరరవప చసదలకరగ

94-156/911

తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:24-11-78
వయససస:57
లస: పప
94-156/912

252
NDX3126521
పపరర: శవ పరరశత బబ లశశటట

94-156/913

భరస : రమమరరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:24-11-78,ISKAVAGU STREET
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ రరఘవనసదట బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-11-88
వయససస:34
లస: ససస స

254
NDX3151925
పపరర: ఇసదదరర కలమమరగ పరదరగస

255
NDX3124914
పపరర: సరయ శరత ఏన ఏ వ పరదరగస

తసడడ:ట వనసకట కరమమశశర రరవప వనమబరగ
ఇసటట ననస:24-11-90
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:24-11-92
వయససస:55
లస: ససస స

256
NDX3189198
పపరర: ఏమ ఆర ఏస సరయ ససదధప
పరదరగస
తసడడ:ట ననరరయణ రరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:24-11-92
వయససస:25
లస: పప

94-156/917

257
NDX3179140
పపరర: మమనక పబబశశటట

259
sqx0665133
పపరర: కరరగసక బడడగరననన

94-156/868

94-156/915

తసడడ:ట ననరరయణరరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:24-11-92
వయససస:27
లస: పప
94-156/918

తసడడ:ట మహన రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:24-11-94
వయససస:18
లస: ససస స

258
NDX2757235
పపరర: నరమల కలసచపప

94-140/592

భరస : శసకర బబబబ కలసచపప
ఇసటట ననస:24-11-100
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపస బడడగరననన
ఇసటట ననస:24-11-106
వయససస:27
లస: పప

భరస : బటహమ మణణ ససతతష కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:24-11-112
వయససస:39
లస: ససస స

94-156/1009
261
NDX3287836
పపరర: వ ఏస ఆర పవన కలమమర
రరయపప ట లల
తసడడ:ట వనసకటటశశర పటసరద రరయపప ట లల
ఇసటట ననస:24-11-143
వయససస:31
లస: పప

94-156/987
262
NDX3226545
పపరర: కకరసన వనసకట సరయ
హననమమమబకర రరయపప ట లల
తసడడ:ట వనసకట రరమ కకరణ రరయపప ట లల
ఇసటట ననస:24-11-143/B
వయససస:18
లస: ససస స

263
NDX2458529
పపరర: ససమలత ననరరళర

264
NDX3236932
పపరర: లకడమ లమవణఖ వనమ

భరస : శకరరమ మబరగస ననరరళర
ఇసటట ననస:24-11-152
వయససస:34
లస: ససస స

265
NDX2767994
పపరర: లలమ ననగలకడమ జవరశజ

266
NDX3095056
పపరర: పపటమలత పసచనరఖ

94-156/871

భరస : శవ పటసరద జవరశజ
ఇసటట ననస:24-11-158,
వయససస:42
లస: ససస స
268
NDX3137759
పపరర: పసచనరఖ శకనవరస
తసడడ:ట శకకకషన జ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:24-11-172
వయససస:36
లస: పప

260
NDX3281946
పపరర: యమమన ఆసడనటల పప లశశటట

94-156/916

భరస : శక కకషన జ
ఇసటట ననస:24-11-172
వయససస:59
లస: ససస స
94-156/874

94-156/1007

94-156/42

తసడడ:ట వనసకట సరసబ శవ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:24-11-152
వయససస:21
లస: ససస స
94-156/872

267
NDX3094927
పపరర: పపటమలత పసచనరఖ

94-156/873

భరస : శక కకషన జ
ఇసటట ననస:24-11-172
వయససస:59
లస: ససస స

94-156/875 270
269
NDX0788422
NDX3085131
పపరర: అనరపపరష దసరర భవన వనలకరగ
పపరర: శవరరస పటసరద వనలకరగ

భసధసవప: ఉమ వనలకరగ
ఇసటట ననస:24-11-173
వయససస:47
లస: ససస స

94-156/998

94-156/876

భసధసవప: అనరపపరష దసరర భవన వనలకరగ
ఇసటట ననస:24-11-173 OR 80-9-274
వయససస:51
లస: పప

Page 14 of 358

271
NDX2383255
పపరర: ననగ వరదన తలర స
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94-156/43

భరస : సరసబశవరరవప తలర స
ఇసటట ననస:24-11-174
వయససస:71
లస: ససస స
274
NDX2433480
పపరర: నరసససహరరవప మదనడడగబ

94-156/45

283
SQX1840370
పపరర: లల ననగ లకడమ జవరశజ

275
NDX3153996
పపరర: మదడడగబ శరణ కకషష

94-156/46

278
NDX2970754
పపరర: గగపరల కకషష చకక

94-156/877

95-210/17

94-156/878

94-156/991
281
NDX3226909
పపరర: వనసకట రరమ నరసససహ రరవప
గకసథద
తసడడ:ట వనసకట సతఖ ననరరయణ గకసథద
ఇసటట ననస:24-11-184
వయససస:20
లస: పప

284
NDX2972255
పపరర: పరరగశత దతవ దతశ

287
NDX2979797
పపరర: వనసకట రరఘవ హరగశ బబబబ
మలశశటట
తసడడ:ట రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:24-11-191
వయససస:19
లస: పప

94-156/884

290
NDX2761609
పపరర: సరసశత పరరచనరగ

94-156/885

94-156/821

292
NDX2433399
పపరర: సరయ హరగ దదననశ బచసచ

94-156/48

94-156/879

282
NDX2578920
పపరర: రరఘవనసదట అలర సశశటట

94-140/512

తసడడ:ట పటసరద అలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-11-185
వయససస:21
లస: పప

291
NDX2761633
పపరర: ఫణణసదట కలమమర పరరచనరగ

తసడడ:ట బ వ కగ వశశశసశరరరరవ బచసచ
ఇసటట ననస:24-11-199
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: బబలల ననయక వనసకదవథ
ఇసటట ననస:24-11-199
వయససస:35
లస: ససస స

295
SQX1820372
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
యలమసదల
తసడడ:ట శసకర రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:24-11-201/1
వయససస:22
లస: పప

296
NDX2972941
పపరర: ననగగశశర రరవప రరచస మలలర

297
NDX2972636
పపరర: ససగబణ రరచస మలలర

298
NDX2977593
పపరర: రరజగశ రరచసమలలర
తసడడ:ట ననగగశశర రరవప రరచసమలలర
ఇసటట ననస:24-11-203
వయససస:30
లస: పప

94-156/887

94-156/889

తసడడ:ట ననగయఖ రరచస మలలర
ఇసటట ననస:24-11-203
వయససస:55
లస: పప
94-156/891

299
NDX2971547
పపరర: ననగగశశర రరవప రరచస మలలర
తసడడ:ట ననగయఖ రరచస మలలర
ఇసటట ననస:24-11--203
వయససస:59
లస: పప

94-161/624

94-156/886

తసడడ:ట బల నరసయఖ పరరచనరగ
ఇసటట ననస:24-11-198
వయససస:30
లస: పప
294
NDX2395358
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
యలమసదల
తసడడ:ట శసకర రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:24-11-201/1
వయససస:22
లస: పప

95-210/18

94-156/47

తసడడ:ట రరజశశఖర మలశశటట
ఇసటట ననస:24-11-191
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబలనరసయఖ పరరచనరగ
ఇసటట ననస:24-11-198
వయససస:59
లస: ససస స
293
NDX2862878
పపరర: ఝనస రరణణ గగరర

279
NDX3206083
పపరర: వనసకట రరమ నరసససహ రరవప
గకసథద
తసడడ:ట వనసకట సతఖననరరయణ గకసథద
ఇసటట ననస:24-11-184
వయససస:20
లస: పప

288
NDX2770733
పపరర: వనసకట అఖల బబబబ మలశశటట

286
NDX3035177
పపరర: వనసకట అఖల బబబబ మలశశటట

289
NDX2565695
పపరర: కటట మబరగ ఎల వ ఎస ఎస
చరగసరమ
తసడడ:ట కటట మబరగ ననగయఖ
ఇసటట ననస:24-11-195
వయససస:18
లస: ససస స

94-156/997

285
NDX2479509
పపరర: వనసకట రరఘవ హరరష బబబబ
మలశశటట
తసడడ:ట రరజ శశఖర మలశశటట
ఇసటట ననస:24-11-191
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:24-11-188
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజశశఖర
ఇసటట ననస:24-11-191
వయససస:21
లస: పప

276
NDX3236882
పపరర: శరణ కకషష మదనడడగబ

94-156/881

భరస : ససవర పటసరద జవరశజ
ఇసటట ననస:24-11-186/A MAIN ROAD
వయససస:43
లస: ససస స
94-156/883

94-156/44

తసడడ:ట నగగశ కలమమర మదనడడగబ
ఇసటట ననస:24-11-179
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:24-11-184
వయససస:41
లస: పప
94-156/880

273
NDX2433431
పపరర: ఓనజ కరకరపరగస

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కరకరపరగస
ఇసటట ననస:24-11-179
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట నగగశ కలమమర
ఇసటట ననస:24-11-179
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట యగగ అచసత
ఇసటట ననస:24-11-180
వయససస:24
లస: ససస స
280
NDX3206729
పపరర: వనసకట రరమ నరసససహరరవప
గకసథద
తసడడ:ట వనసకట సతఖననరరయణ గకసథద
ఇసటట ననస:24-11-184
వయససస:20
లస: పప

94-140/8

భరస : ఓనజ కరకరపరగస
ఇసటట ననస:24-11-179
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష మబరగస మదనడడగబ
ఇసటట ననస:24-11-179
వయససస:54
లస: పప
277
NDX2433506
పపరర: ససరరష అచసత

272
NDX2440428
పపరర: పదనమవత కరకరపరగస

94-156/49

94-156/890

భరస : ననగగశశర రరవప రరచస మలలర
ఇసటట ననస:24-11-203
వయససస:51
లస: ససస స
94-156/892

300
SQX2045565
పపరర: పసటయసకర గరరర పరటట

95-210/473

భరస : బబల కకషష చతజతనఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:24-11-203
వయససస:27
లస: ససస స
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301
NDX2972867
పపరర: ససబబ రరవప తటపపరమలలర

94-156/893

తసడడ:ట వరసజననయబలల తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:24-11-204
వయససస:40
లస: పప
304
NDX3088408
పపరర: ససబబరరవప యమలమలమమసడనళళ

94-240/636

94-135/469

94-168/892

95-219/1088

95-206/753

95-206/756

94-137/621

భరస : చ
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:27
లస: ససస స

314
SQX2508521
పపరర: అకకమమ సపటటమ

317
SQX2462331
పపరర: గణణశ ననయక కరరమ
మ టట

320
NDX2581890
పపరర: ససబబరరవప గగడతడల

323
NDX2380749
పపరర: ననగలకడమ వడతడసపపడడ

94-207/550

326
SQX2372928
పపరర: ఎడడకకసడలల పరశస

95-219/1092

329
SQX2408227
పపరర: ననగమలలర శశరగ బబ లమర

309
SQX2286003
పపరర: శరత బబబబ కకడడరర

95-206/751

312
NDX2592608
పపరర: శరణ కలమమర మసరల

94-138/714

315
SQX2411056
పపరర: రమణ తషరక

95-206/752

భరస : మలర యఖ తషరక
ఇసటట ననస:24-16-65
వయససస:56
లస: ససస స
95-206/754

318
SQX2468643
పపరర: బబఖల కరరమ
మ టట

95-206/755

Deleted

తసడడ:ట శకనస ననయక కరరమ
మ టట
ఇసటట ననస:24-16-82
వయససస:18
లస: ససస స
94-138/715

321
NDX2644391
పపరర: వనసకట లకడమ వనమబల

94-201/604

తసడడ:ట వనసకట సరశమ వనమబల
ఇసటట ననస:24-16-107
వయససస:19
లస: ససస స
94-207/4

324
NDX2682854
పపరర: వనసకట మమధసరగ ననతసగగ

94-207/549

తసడడ:ట శకనవరసరరవప ననతసగగ
ఇసటట ననస:24-17-75/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-206/758

తసడడ:ట గసగయఖ పరశస
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:32
లస: పప
95-206/760

94-156/50

తసడడ:ట సతస బబబబ
ఇసటట ననస:24-15-1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరససలల వడతడసపపడడ
ఇసటట ననస:24-17-75/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప కనర
ఇసటట ననస:24-17-86
వయససస:28
లస: ససస స
328
SQX2438315
పపరర: బలమ

94-159/655

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గగడతడ ల
ఇసటట ననస:24-16-107
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:24-17-54
వయససస:23
లస: ససస స
325
NDX2674448
పపరర: రగఖ కనర

311
NDX1225630
పపరర: సరయ పటవన ననగగననన

306
NDX2433530
పపరర: సరయ పటథసఖష అమసచ

భసధసవప: వసససధర కకడడరర
ఇసటట ననస:24-12-590
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట బబలల ననయక కరరమ
మ టట
ఇసటట ననస:24-16-81
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట శకన ననయక కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:24-16-82
వయససస:18
లస: పప
322
NDX2583219
పపరర: సరవతట తతట

94-202/645

భరస : రసగయఖ సపటటమ
ఇసటట ననస:24-15-29
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట బడడయ ననయక కరరమ
మ టట
ఇసటట ననస:24-16-81
వయససస:41
లస: పప
319
SQX2475184
పపరర: అశశక ననయక కరరమ
మ ట

308
NDX2642213
పపరర: వనసకట రమణ కనర

94-138/713

తసడడ:ట చతనరకగశవరరవప అమసచ
ఇసటట ననస:24-12-144
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హరరష కలమమర లలల
ఇసటట ననస:24-13-45/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట పసచచయఖ సపతమ
ఇసటట ననస:24-15-29
వయససస:67
లస: పప
316
SQX2460046
పపరర: బబలల ననయక కరరమ
మ టట

94-143/716

భరస : మమధవ కకషష కనర
ఇసటట ననస:24-12-186
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస
ఇసటట ననస:24-13-34
వయససస:28
లస: పప
313
SQX2506814
పపరర: రసగయఖ సపతమ

305
NDX2575397
పపరర: కనక దసరర నల

303
NDX2578888
పపరర: ససబబరరవప యలమసదల

తసడడ:ట భదటయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:24-12-08
వయససస:54
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర నల
ఇసటట ననస:24-12-45
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫణణసదట కలమమర జజజల
ఇసటట ననస:24-12-170/C
వయససస:20
లస: ససస స
310
NDX2798031
పపరర: చసదట కలమమర ఓరరచ

95-210/19

తసడడ:ట తటపపరమలలర ససబబరరవప
ఇసటట ననస:24-11-204
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట భబదనరరశయమ యమలమమమసడనళళ
ఇసటట ననస:24-12-08
వయససస:54
లస: పప
307
NDX2595866
పపరర: శవ రరజఖ లకడమ జజజల

302
SQX1976315
పపరర: తటపపరమలలర అజయ

327
SQX2376689
పపరర: వజయలకడమ పరశస

95-206/759

భరస : ఎడడకకసడలల పరశస
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:31
లస: ససస స
95-206/757

భరస : ననగగశశరరరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:24-17-117 NEW 74-13-744
వయససస:37
లస: ససస స

95-202/51
330
SQX1744234
పపరర: ననగగశశర రరవప తరరమమలకకసద

తసడడ:ట వనసకటబదదట తరరమమలకకసద
ఇసటట ననస:24-18-2
వయససస:53
లస: పప
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331
SQX2373231
పపరర: షపక సమర షపక సమర

95-202/910

తలర : షపక ఆశ బ షపక ఆశ బ
ఇసటట ననస:24-18-20
వయససస:19
లస: పప
334
SQX1813906
పపరర: సరగత దమబమ

332
NDX3214426
పపరర: రతర కలమమర చటట జలలర

తసడడ:ట దసరర రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయససస:20
లస: పప
95-202/53

తసడడ:ట రరఘవ చసద
ఇసటట ననస:24-18-138
వయససస:18
లస: పప

337
NDX2534568
పపరర: జజఖత

338
NDX2675098
పపరర: ససజయ కలమమర పప టటట

94-234/33

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:24-19-47
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట రరస కకటయఖ జలర పలర
ఇసటట ననస:24-19-55
వయససస:62
లస: ససస స
343
NDX2653061
పపరర: కకశశర కలమమర కకసడన

94-206/1019

తసడడ:ట మసరసన
ఇసటట ననస:24-21-131
వయససస:49
లస: పప
349
NDX3156155
పపరర: వనసకట లకడమ పసడడత

94-156/919

95-206/762

భరస : ఆదదననరరయణ కలసడనరర
ఇసటట ననస:24-25-74
వయససస:45
లస: ససస స
355
NDX2549863
పపరర: ననహ తతహససన షపక

తసడడ:ట వరల బబగ
ఇసటట ననస:24-31-102/1
వయససస:34
లస: పప

94-159/1

94-138/716

344
NDX2395143
పపరర: రవ తతజ కసడడకటటట

94-155/9

95-206/761

350
NDX0774067
పపరర: వనసకట పవన లకడమ ససరగష
నసబబరగ
తసడడ:ట ననగ మహన దతష
స నసబబరగ
ఇసటట ననస:24-24-87
వయససస:32
లస: పప

359
SQX1743921
పపరర: వరల బబగ
తసడడ:ట ససలమర బబగ
ఇసటట ననస:24-31-102/1
వయససస:52
లస: పప

94-234/1223

342
NDX2458594
పపరర: లకడమ భజసతట

94-234/45

345
NDX2686780
పపరర: గగససయ షపక

94-155/684

348
NDX2973220
పపరర: ఫరతమ షపక

94-137/649

భరస : ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:24-22-58
వయససస:51
లస: ససస స
94-156/376

351
NDX2623023
పపరర: వససమత నసడడకటట

94-203/624

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-24-131
వయససస:21
లస: ససస స

94-208/1096

354
NDX2820819
పపరర: బసవయఖ ససదబపలర

94-168/893

తసడడ:ట ఆశరరశదస ససదబపలర
ఇసటట ననస:24-27-96
వయససస:51
లస: పప
94-207/552

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-110
వయససస:63
లస: ససస స
95-202/683

339
NDX2677375
పపరర: ససజయ కలమమర పప టటట

తసడడ:ట ఘనసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:37
లస: ససస స

347
SQX2283232
పపరర: వససమత నసదధకటట

356
NDX2651776
పపరర: మమల బబగబమ షపక

94-168/811

భరస : పటసరద దదమమల పత
ఇసటట ననస:24-19-120
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:24-26-56
వయససస:23
లస: పప

తలర : షపక జమల బబగబమ
ఇసటట ననస:24-28-05
వయససస:19
లస: ససస స
358
SQX1743954
పపరర: జజన బబషర బబగ

341
NDX2356483
పపరర: అరరణన బసడనరర

353
NDX2672939
పపరర: మణణ కసట కకరకలల

336
NDX2559813
పపరర: రవళ మదదబ

తసడడ:ట సతఖ మబరగస పప టటట
ఇసటట ననస:24-19-47
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట లకమననరరయణ నసదధకటట
ఇసటట ననస:24-21-131
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప పసడడత
ఇసటట ననస:24-23-20
వయససస:53
లస: ససస స
352
SQX2355980
పపరర: పదమ కలసడనరర

94-234/1222

తసడడ:ట రసగరరరవప కసడడకటటట
ఇసటట ననస:24-20-117
వయససస:22
లస: పప
94-203/623

95-202/52

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:24-19-6
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:24-19-92
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:24-20-4
వయససస:40
లస: పప
346
NDX2674729
పపరర: లకమననరరయణ నసడడకటట

95-202/909

తసడడ:ట సతఖ మబరగస పప టటట
ఇసటట ననస:24-19-47
వయససస:22
లస: పప
94-207/551

333
SQX1976802
పపరర: తతజ తతకల

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:24-18-34
వయససస:20
లస: పప

335
SQX2286391
పపరర: రవ తతజ చసద

భరస : ఆసంసదస దమబమ
ఇసటట ననస:24-18-84, KANNA NAGAR,
వయససస:41
లస: ససస స

340
NDX2671857
పపరర: హనసమసత రరవప జలర పలర

94-207/599

357
SQX1737857
పపరర: నజగరరన బబగ

95-202/682

భరస : వరల బబగ
ఇసటట ననస:24-31-102/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-202/684

360
NDX3225919
పపరర: ఉమమహహశశరగ చతనసరపలర

94-140/744

భరస : పరపరరవప చతనసరపలర
ఇసటట ననస:24-31-1662/1
వయససస:63
లస: ససస స
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361
NDX3225927
పపరర: పరపరరవప చతనసరపలర
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94-140/745

తసడడ:ట సనరఖ ననరరయణ చతనసరపలర
ఇసటట ననస:24-31-1662/1
వయససస:67
లస: పప
364
SQX2045193
పపరర: జన బబష షపక

362
NDX3297363
పపరర: సరశత చతనసరపలర

భరస : పరపరరవప చతనసరపలర
ఇసటట ననస:24-31-1662/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/1147

తసడడ:ట ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:24-34-51/A
వయససస:22
లస: పప
367
SQX2043073
పపరర: మసరసన వల షపక

370
NDX2482420
పపరర: రమమదతవ భవరగశశటట

365
SQX2230423
పపరర: మబజజమల మహమమద

95-202/763

368
SQX1779685
పపరర: కరకసత లకడమ చవరకలల

371
SQX2270882
పపరర: బటహమస వససస మబననకఅలమ

భరస : వర సరశమ భవరగశశటట
ఇసటట ననస:24-36-109/1 25TH LANE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస వససస మబననకఅలమ
ఇసటట ననస:24-45-16/53
వయససస:22
లస: పప

373
NDX2986750
పపరర: కగసర షపక

374
NDX2519239
పపరర: రవసదట బబబబ ఉపపప

94-203/689

భసధసవప: షరరఫ
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:24
లస: ససస స
376
NDX2811800
పపరర: జయ వనజషషవ బతష
స ల

95-214/1222

95-202/54

తసడడ:ట లకమణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-1-33 FLAT NO 15
వయససస:20
లస: ససస స
94-203/20

377
NDX2332179
పపరర: ససపసటయ తరరమలశశటట

366
SQX2043537
పపరర: పటసనర లకడమ బబ బబబరగ

369
SQX1779701
పపరర: వనసకట శవ పటసరద చవరకలల

95-202/911

372
NDX2991008
పపరర: షరరఫ షపక

94-203/14

375
NDX2694263
పపరర: బసదస జమబమల

94-203/18

378
NDX2332138
పపరర: జయలకడమ తరరమలశశటట

భరస : శకనవరసబబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-1-33, FLAT NO.17, VENKAT
వయససస:47
లస: ససస స

380
NDX2332229
పపరర: శకనవరసబబబబ తరరమలశశటట

381
NDX3247236
పపరర: పటననథద అలర

94-203/21

383
NDX3251154
పపరర: పరరశత అలర

384
NDX1371293
పపరర: నరసజన మసతట

386
NDX2527158
పపరర: రజఖలకడమ యకకలదతవ

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:25-1-42 NEW DOOR NO 84/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బల వనసకట రతరస యకకలదతవ
ఇసటట ననస:25-1-50
వయససస:59
లస: ససస స

388
NDX3033206
పపరర: లకడమ దనసరగ

389
NDX2806537
పపరర: అయయషర షపక

భరస : వజయ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:25-1-51
వయససస:34
లస: ససస స

94-203/776

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:42
లస: ససస స

94-203/694

94-203/19

తసడడ:ట శకనవరసబబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-1-33, FLAT NO.17, VENKAT
వయససస:22
లస: ససస స

382
NDX3247442
పపరర: అసజ రరడడడ అలర

94-203/15

94-223/958

Deleted

తసడడ:ట అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:21
లస: ససస స

385
NDX2379360
పపరర: భబవన దదడడడ

94-203/688

తసడడ:ట మబరళధర జమబమల
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-1-33, FLAT NO.17, VENKAT
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-1-37
వయససస:48
లస: పప

95-202/55

తసడడ:ట ఖససస శశశదన
ఇసటట ననస:25-1-11
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసబబబబ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-1-33, FLAT NO.17, VENKAT
వయససస:24
లస: పప
94-203/774

95-202/762

తసడడ:ట ససతనరరమఇ చవరకలల
ఇసటట ననస:24-36-81/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ ఉపపప
ఇసటట ననస:25-1-33
వయససస:21
లస: పప
94-203/693

94-139/136

తసడడ:ట స బబ బబబరగ
ఇసటట ననస:24-36-31
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ చవరకలల
ఇసటట ననస:24-36-81/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-202/3

363
AP151010378172
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర బబ యన

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:24-34-19
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట మబష మహమమద
ఇసటట ననస:24-34-54/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట దనదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-36-68a
వయససస:44
లస: పప

379
NDX2332195
పపరర: సరయ ససదధప తరరమలశశటట

94-141/838

94-204/34

తసడడ:ట అశశక కలమమర మసతట
ఇసటట ననస:25-1-39
వయససస:26
లస: పప
94-1/1225

387
NDX2644151
పపరర: రరజఖ లకడమ యకకలదతవ

94-220/772

భరస : బబల వనసకట రతరస యకకలదతవ
ఇసటట ననస:25-1-50
వయససస:59
లస: ససస స
94-218/782

Deleted

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-1-91
వయససస:23
లస: ససస స

94-203/773

390
NDX2779767
పపరర: అయయషర షపక

94-218/783

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-1-91
వయససస:23
లస: ససస స
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391
NDX2806453
పపరర: జమల షపక
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94-218/784

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-1-91
వయససస:21
లస: ససస స
394
NDX2724490
పపరర: జలమన బబష షపక

94-203/697

94-203/686

94-203/690

94-203/786

94-203/789

94-220/770

94-203/625

భరస : వటల కకషష దసదదబపపడడ
ఇసటట ననస:25-1-139
వయససస:36
లస: ససస స

404
NDX3279916
పపరర: కనఖ కలమమరగ గబడళళరర

407
NDX3263100
పపరర: వమల సససగ సరబ ర

410
NDX2464303
పపరర: మయబరన తనబబసబస షపక

413
NDX2619401
పపరర: మయనననన తబసససస షపక

94-203/628

416
NDX2609212
పపరర: సమర హసన అఖస ర షపక

94-203/787

419
NDX2866911
పపరర: ఫరతమమ బ షపక
భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:25-01-140
వయససస:73
లస: ససస స

399
NDX2679181
పపరర: షపక షమమ

94-220/769

402
SQX1736974
పపరర: రవ కలమమర రరజమననరర

95-203/68

405
NDX3279924
పపరర: భవన గబడళళరర

94-203/788

తసడడ:ట కలపపప సరశమ గబడళళరర
ఇసటట ననస:25-1-117
వయససస:19
లస: ససస స
94-203/783

408
NDX3114907
పపరర: వ చసదటశశఖర దదడడడ

94-204/841

తసడడ:ట మహన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:25 1 121
వయససస:48
లస: పప
94-203/16

411
NDX0362392
పపరర: అబబబల గఫరర షపక

94-203/565

తసడడ:ట జజన అహమమద షపజక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:50
లస: పప
94-203/626

414
NDX2635498
పపరర: సమర హసన అఖస ర షపక

94-203/627

తసడడ:ట అబబబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:19
లస: పప
94-203/629

తసడడ:ట అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:18
లస: పప
94-203/17

94-203/685

తలర : జయ లకడమ రరజమననరర
ఇసటట ననస:25-1-112
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:19
లస: పప
418
NDX2408466
పపరర: ననగవర లకడమ దనదన
బ పపడడ

95-203/67

తసడడ:ట అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:41
లస: ససస స
415
NDX2645620
పపరర: సప హల హహసపన అఖస ర షపక

401
SQX1736859
పపరర: శవ కలమమరగ రరజమననరర

396
NDX2839272
పపరర: ఫపజరగజ బబష సయఖద

భరస : గరరర పరటట చనర ననగబల మర
ఇసటట ననస:25-1-111
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అజఆననబర సససగ సరబ ర
ఇసటట ననస:25 1 118
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయలల దదడడడ
ఇసటట ననస:25-1-121
వయససస:64
లస: ససస స
412
NDX2609857
పపరర: గగససయమ షపక

94-203/687

భరస : కలపపప సరశమ గబడళళరర
ఇసటట ననస:25-1-117
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట కలపపప సరశమ గబడళళరర
ఇసటట ననస:25-1-117
వయససస:19
లస: పప
409
NDX2660363
పపరర: ననగమలలర శశరగ దదడడడ

398
NDX3123973
పపరర: మలర కరరరర న రరవప అడప

94-203/696

తసడడ:ట చస జన సయఖద
ఇసటట ననస:25-1-100/A
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవ కలమమర రరజమననరర
ఇసటట ననస:25-1-112
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట లసగస మబరగస గబడళళరర
ఇసటట ననస:25-1-117
వయససస:44
లస: పప
406
NDX3279932
పపరర: సరయ రరస గబడళళరర

94-203/684

తసడడ:ట శకమననరరరయణ మబరగస అడప
ఇసటట ననస:25-1-106
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట పపరరఖనన రరజమననరర
ఇసటట ననస:25-1-112
వయససస:44
లస: పప
403
NDX3279759
పపరర: కలపపప సరశమ గబడళళరర

395
NDX2926384
పపరర: మబసటబజ సయఖద

393
NDX3125333
పపరర: ససదబ దక షపక

తసడడ:ట ఏలయమస షపక
ఇసటట ననస:25-1-92
వయససస:18
లస: పప

భరస : చస జన సయఖద
ఇసటట ననస:25-1-100/A
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకమననరరరయణ మబరగస అడప
ఇసటట ననస:25-1-106
వయససస:61
లస: ససస స
400
NDX3195203
పపరర: రవ కలమమర రరజమననరర

94-203/682

తసడడ:ట ఏలయమస షపక
ఇసటట ననస:25 1 92
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల కగస షపక
ఇసటట ననస:25-1-99
వయససస:38
లస: పప
397
NDX3098555
పపరర: వనసకట రమణమమ అడప

392
NDX3008497
పపరర: కరగమబలర షపక

94-203/630
417
NDX2609253
పపరర: సప హయల హహసపన అఖస ర షపక

తసడడ:ట అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:18
లస: పప
94-202/665

420
NDX2866432
పపరర: భబశర షపక

94-203/691

భరస : తనజ ఉదధబన షపక
ఇసటట ననస:25-1-140
వయససస:53
లస: ససస స
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94-203/692

భసధసవప: సససధసజ పరదనల
ఇసటట ననస:25-1-140
వయససస:51
లస: ససస స

422
NDX2561793
పపరర: శవ లల ఏనసగబల

భరస : వనసకట మణణ గగపస ఏనసగబల
ఇసటట ననస:25-2-3
వయససస:20
లస: ససస స

424
NDX2482636
పపరర: గగపస శకనవరస రరవప కరవటట

94-203/22

తసడడ:ట బబలమజ కరవటట
ఇసటట ననస:25-2-10
వయససస:19
లస: పప

425
NDX2736825
పపరర: అసజల జలలర డ

94-203/699

తసడడ:ట బడడలర షపక
ఇసటట ననస:25-2-19
వయససస:29
లస: పప

428
NDX2408524
పపరర: ససత బసరయ

94-203/700

తసడడ:ట పటభబకర బసరయ
ఇసటట ననస:25-2-32
వయససస:20
లస: ససస స

431
NDX2796183
పపరర: మననకడ సరగగనడడ

94-219/701

తలర : భబరత దనటకకరస
ఇసటట ననస:25-2-44
వయససస:24
లస: పప

434
NDX3262466
పపరర: వరలకడమ ససరవరపప

94-203/24

94-202/666

తసడడ:ట సరయ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-2-56
వయససస:21
లస: పప

437
NDX3249075
పపరర: అసజల సరగపపడడ

94-219/778

94-203/636

440
NDX3077336
పపరర: మసరసన వల షపక

భసధసవప: రసగననయకమమ అడపర
ఇసటట ననస:25-2-58, R AGRAHARAM
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట రబబన షపక
ఇసటట ననస:25-2-62
వయససస:21
లస: పప

442
NDX2392777
పపరర: హహమ రసగ ననయకమమ మతస

443
NDX3117439
పపరర: షపక అబబబల సలమస

94-203/27

భరస : వజయ కలమమర మతస
ఇసటట ననస:25-2-72 ADAPA VARI STREE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట షపక
ఇసటట ననస:25-2-79/B
వయససస:69
లస: పప

445
NDX3117413
పపరర: షపక మసరసన వల

446
NDX3286887
పపరర: ససనల వరమ లసకర

94-203/705

తసడడ:ట షపక అబబబల సలమస
ఇసటట ననస:25-2-79B
వయససస:42
లస: పప

94-203/782

449
NDX2909828
పపరర: లకడమ దతవ గసడడ
భరస : వనసకట రమణ గసడడ
ఇసటట ననస:25 3 3
వయససస:58
లస: ససస స

429
NDX2408532
పపరర: పటభబకర బసరయ

94-203/25

432
NDX2743938
పపరర: రరజగశ కనగగరగ

94-203/701

435
NDX2534683
పపరర: హహమసత కలమమర అడప

94-203/26

భసధసవప: వజయ కలమమర అడప
ఇసటట ననస:25-2-46/A
వయససస:34
లస: పప
94-203/775

438
NDX3251576
పపరర: సరసబ శవరరవప పప లవరస

94-203/777

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప పప లవరస
ఇసటట ననస:25 2 56
వయససస:50
లస: పప
94-203/702

441
NDX2609097
పపరర: చతరగశరవ శవ వనసకట గబగగరలస

94-203/637

తసడడ:ట భవననరరరయణ గబగగరలస
ఇసటట ననస:25-2-70
వయససస:19
లస: పప
94-203/703

444
NDX3130861
పపరర: షపక మబసతనజ బబగస

94-203/704

భరస : షపక అబబబల సలమస
ఇసటట ననస:25-2-79/B
వయససస:60
లస: ససస స
94-203/790

తసడడ:ట ననగరరరర న
ఇసటట ననస:25-2-87/1
వయససస:23
లస: పప
94-206/1063

94-203/23

తసడడ:ట వనసకటయఖ కనగగరగ
ఇసటట ననస:25-2-42
వయససస:20
లస: పప

భరస : జనన సరగపపడడ
ఇసటట ననస:25 2 56
వయససస:27
లస: ససస స

439
NDX2542850
పపరర: వనసకట పటభబ అకనస అడపర

426
NDX2331866
పపరర: ననగకకషష మమకపప తషల

తసడడ:ట పపరరషప తస స బసరయ
ఇసటట ననస:25-2-32
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:25-2-45/A
వయససస:53
లస: ససస స

436
NDX2941839
పపరర: సరయ కకషష తతజ జజగగ

94-203/706

తసడడ:ట ననగ మలలర శశర రరవప మమకపప తషల
ఇసటట ననస:25-2-17
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప సరగగనడడ
ఇసటట ననస:25-2-40
వయససస:18
లస: ససస స

433
NDX2547958
పపరర: ఎన వ సరయ తతజ దనటకకరస

భరస : వనసకటటశశరరర కనగగరగ
ఇసటట ననస:25-3-2 w/6
వయససస:36
లస: ససస స

94-203/698

భరస : పటభబకర బసరయ
ఇసటట ననస:25-2-32
వయససస:49
లస: ససస స

430
NDX2724441
పపరర: కలమఖణణ బసరయ

423
NDX3023694
పపరర: బసవ రరజగశశరగ లసగస శశటట

భసధసవప: వనసకట మణణ గగపస ఏనసగబల
ఇసటట ననస:25-2-9
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస జలలర డ
ఇసటట ననస:25-2-15
వయససస:32
లస: ససస స

427
NDX3163326
పపరర: ఇసరమయల షపక

448
NDX2662708
పపరర: లకడమ కనగగరగ

94-203/635

447
NDX3172566
పపరర: పటవణ వనసకట ససపరటజ గసడడ

94-203/707

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:25-3-2
వయససస:20
లస: పప
94-201/665

450
NDX2635720
పపరర: రవ కలమమర పపరగచరర

94-219/702

తసడడ:ట రరమ కకషష మబరగస పపరగచరర
ఇసటట ననస:25-3-4
వయససస:42
లస: పప
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451
NDX3144896
పపరర: హహమసత వజయ కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:ట శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-3-6
వయససస:32
లస: పప
454
NDX2482396
పపరర: జజమబన మమజఎసజ

94-201/682

94-201/7

94-201/670

94-201/749

భరస : శసకర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25 3 18
వయససస:53
లస: ససస స
463
NDX3220316
పపరర: లకడమ ధరమవరపప
భరస : తరరపత ధరమవరపప
ఇసటట ననస:25-3-18
వయససస:29
లస: ససస స
466
NDX2877363
పపరర: భబసకర బసరయ

94-201/672

94-203/708

భరస : చకకపరణణ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:58
లస: ససస స
475
NDX3157849
పపరర: అనరపపరష మలలర

భరస : హరగ
ఇసటట ననస:25-3-36
వయససస:21
లస: ససస స

94-201/23

94-203/710

94-201/669

459
NDX2393031
పపరర: నరగససహరరజ పప టటరరర

94-201/24

తసడడ:ట లకమణరరవప పప టటరరర
ఇసటట ననస:25-3-16,ADAPA BAZAR
వయససస:36
లస: పప

461
NDX3253564
పపరర: కణక దసరర యరక బబ ఠరలమ

462
NDX3220282
పపరర: పరరశత ధరమవరపప

94-201/750

464
NDX3231362
పపరర: థధరపరథతజయమ ధరమవరపప

467
NDX2657666
పపరర: జజఖత మలలర

470
NDX2860518
పపరర: రజఖలకడమ మలలర

473
NDX3196516
పపరర: లకడమ మలలర

476
NDX3197712
పపరర: లకడమ మలలర

479
NDX3110707
పపరర: కకసడమమ దదబబగసటబర
భరస : వనసకటయఖ దదబబగసటబర
ఇసటట ననస:25-3-36
వయససస:48
లస: ససస స

94-203/768

భరస : కకటటశశర రరవప ధరమవరపప
ఇసటట ననస:25 3 18
వయససస:28
లస: ససస స
94-203/771

465
NDX2724508
పపరర: ఈశశరగ బసరయ

94-201/671

భరస : ససతతశ బసరయ
ఇసటట ననస:25-3-22
వయససస:36
లస: ససస స
94-181/1121

468
NDX3176823
పపరర: రరజమమ మలలర

94-203/683

భరస : పపదబ కకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25 3 27
వయససస:43
లస: ససస స
94-203/709

471
NDX3202967
పపరర: లకడమ మలలర

94-201/673

భరస : చకకపరణణ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:58
లస: ససస స
94-201/675

474
NDX2781565
పపరర: మహలకడమ మలలర

94-201/676

భరస : వనసకట రరమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:28
లస: ససస స
94-203/711

భరస : చకకపరణణ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:58
లస: ససస స
94-201/609

456
NDX2723948
పపరర: రరమ చసదట మజర

భరస : నరగససహరరజ పప టటరరర
ఇసటట ననస:25-3-16,ADAPA BAZAR
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పపదబరరమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-28
వయససస:81
లస: ససస స
478
NDX2561751
పపరర: వనసకట శరకవణణ

458
NDX2393072
పపరర: కలమఖణణ పప టటరరర

తసడడ:ట పపద కకటటశశరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-3-27
వయససస:19
లస: ససస స
94-201/674

94-201/765

తసడడ:ట బరగకక మజర
ఇసటట ననస:25-3-16
వయససస:55
లస: పప

భరస : బల కలమమర మలలర
ఇసటట ననస:25-3-27
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనర రరమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:25-3-27
వయససస:73
లస: ససస స
472
NDX3207396
పపరర: లకడమ మలలర

94-201/8

తసడడ:ట రరమ రరవప ధరమవరపప
ఇసటట ననస:25 3 18
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట ససతతష బసరయ
ఇసటట ననస:25-3-22
వయససస:18
లస: పప
469
NDX3177466
పపరర: వనసకయమమ మలలర

455
NDX2482339
పపరర: రరమచసదట మజసజ

భరస : సరసబ శవరరవప యరక బబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:25 3 18
వయససస:31
లస: ససస స
94-203/769

453
NDX3295490
పపరర: దసరర దగబర

భరస : బల కకషష దగబర
ఇసటట ననస:25-3-10
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట బరక మజసజ
ఇసటట ననస:25-3-16
వయససస:55
లస: పప

భరస : నలమసబర బసరయ
ఇసటట ననస:25-3-16
వయససస:43
లస: ససస స
460
NDX3251535
పపరర: నరరయణమమ దళవరయ

94-201/754

భసధసవప: జజఖత పగడల
ఇసటట ననస:25-3-10
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమ చసదట మజసజ
ఇసటట ననస:25-3-16
వయససస:45
లస: ససస స
457
NDX2724524
పపరర: రరమబలమమ బసరయ

452
NDX3260353
పపరర: వనసకట సశరరప ఇరర

477
NDX2482362
పపరర: ననగరరజ వనకననరర

94-201/9

తసడడ:ట శవ ససబటహమణణఖశశర రరవప వనకననరర
ఇసటట ననస:25-3-32/B
వయససస:21
లస: పప
94-201/677

480
NDX3209517
పపరర: దససడడ పటదధప మమజగటట
సరయబబబబ
తసడడ:ట saibabu సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:25-3-36
వయససస:34
లస: పప

94-201/678
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481
NDX3179975
పపరర: శశషగగరగ రరవప మమడబబ యన

94-201/679

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:25-3-38
వయససస:47
లస: పప
484
NDX2603439
పపరర: కలమఖణణ ధనలకకటబ

94-161/559

94-201/680

94-203/712

తసడడ:ట రమమరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:25-3-56
వయససస:67
లస: పప
493
NDX2773059
పపరర: కలమఖణ తతటకకర

94-201/683

488
NDX2869238
పపరర: సరళ కలమమరగ పపలగడడ

94-201/10

94-154/645

489
NDX3085966
పపరర: రరజ కలమమరగ మమజగటట

94-201/681

491
NDX2669745
పపరర: అడపర ననగ మలర శశరగ

492
NDX2583748
పపరర: అడపర సరయ వనసకట హరగరణణ

494
NDX2869998
పపరర: చసదటశశఖర పససపపలలటట

497
NDX3292380
పపరర: శకనవరస రరవప కకపపపరరవపరగ

94-201/611

94-201/612

తసడడ:ట అడపర ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:25-3-60
వయససస:21
లస: ససస స
94-154/646

495
NDX2945426
పపరర: ససశల పససపపలలటట

94-201/684

భరస : చసదటశశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-3-62
వయససస:46
లస: ససస స
94-201/763

498
NDX3169042
పపరర: శకనవరస రరవప పరగచనటచ

94-201/666

తసడడ:ట జగన మబరళమహన రరవప కకపపపరరవపర తసడడ:ట రరమకకషష మబరగస పరగచనటచ
ఇసటట ననస:25-3-66
ఇసటట ననస:25 3 74
వయససస:44
లస: పప
వయససస:51
లస: పప
94-201/25

500
NDX2654549
పపరర: దదనకర సరకగథ కలమఖణ అడపర

502
NDX3214988
పపరర: పరసడడరసగ రరవప దనసరగ

503
NDX3184256
పపరర: పరసడడరసగ రరవప దనసరగ

94-201/686

తసడడ:ట వనసకట శవ శసకర దనసరగ
ఇసటట ననస:25-3-76
వయససస:26
లస: పప

94-201/613

94-201/12

506
NDX2379154
పపరర: మణణకసఠ మచతరర

94-203/713

509
NDX2393163
పపరర: వనసకటటసశరరర జసబబ
తసడడ:ట బలరరమయఖ జసబబ
ఇసటట ననస:25-3-79
వయససస:61
లస: పప

94-201/685

504
NDX2393122
పపరర: శక లకడమ శరనస

94-201/11

భరస : అనల కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:25-3-78
వయససస:22
లస: ససస స
94-201/13

తసడడ:ట అదద ననరరయణ మచతరర
ఇసటట ననస:25-3-79
వయససస:24
లస: పప
94-201/15

501
NDX3191533
పపరర: కణక దసరర మమరరళర
భరస : శకనవరస రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:25-3-76
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట శవ శసకర దనసరగ
ఇసటట ననస:25-3-76
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-03-78
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర జసబబ
ఇసటట ననస:25-3-79
వయససస:56
లస: పప

94-154/644

భరస : హనసమసతరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:25-3-56
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరమదనస అడపర
ఇసటట ననస:25-3-76
వయససస:20
లస: పప

508
NDX2392959
పపరర: వససత జసబబ

486
NDX2897650
పపరర: లకడమ దసడన

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మబరగస పపలగడడ
ఇసటట ననస:25-3-53
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట భబవననరరయణ తనతకకసద
ఇసటట ననస:25-3-75 , ADAPAVARI STREE
వయససస:24
లస: పప

505
NDX1082841
పపరర: హరగ కకషష శరనస

94-205/898

భరస : శకనవరసరరవప దసడన
ఇసటట ననస:25-3-51
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషషరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-3-62
వయససస:53
లస: పప

భరస : లసగమబరగస గబదబలకరగ
ఇసటట ననస:25-3-64
వయససస:68
లస: ససస స
499
NDX2453173
పపరర: మనసశ రవ తతజ తనతకకసద

94-201/610

భరస : అడపర ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:25-3-60
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:25-3-60/A
వయససస:39
లస: పప
496
NDX2482131
పపరర: పదనమవత గడలకరగ

485
NDX2639235
పపరర: అనసష మలలర

483
NDX2925477
పపరర: చసదట మలలర

భరస : దసరర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-3-39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట పపదబ అసకమమరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-3-50
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప దసడన
ఇసటట ననస:25-3-51
వయససస:23
లస: ససస స
490
NDX3093945
పపరర: హనసమసత రరవప మమజగటట

94-201/738

తసడడ:ట దతవదనసస మలలర
ఇసటట ననస:25 3 39
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట శరత బబబబ ధనలకకటబ
ఇసటట ననస:25-3-46 84-3-122
వయససస:32
లస: పప
487
NDX2969988
పపరర: ససనత దసడన

482
NDX3220621
పపరర: కకటటశశర రరవప మలలర

507
NDX2393155
పపరర: బబల కలమమర జసబబ

94-201/14

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర జసబబ
ఇసటట ననస:25-3-79
వయససస:30
లస: పప
94-201/16

510
NDX1221738
పపరర: మలర శశరగ దనసరగ

94-182/1051

భరస : సరసబశవ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:25-3-84
వయససస:57
లస: ససస స
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511
NDX1221571
పపరర: దసరర శవపటసరదస దనసరగ

94-182/1055

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:25-3-84
వయససస:35
లస: పప

512
NDX2952125
పపరర: అరరణ గబదబసటట

94-201/687

భరస : రరమకలమమర మలర
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:29
లస: ససస స

514
NDX2482164
పపరర: రరజ శశఖర ననమ

94-201/17

తసడడ:ట లసగగశశర రరవప ననమ
ఇసటట ననస:25-3-88
వయససస:24
లస: పప

515
NDX2641736
పపరర: శశ కకశశర కకసడనరర

513
NDX2822765
పపరర: అరరణ గబదబసటట

94-219/782

భరస : రరస కలమమర మలర
ఇసటట ననస:25-3-87
వయససస:29
లస: ససస స
94-222/666

516
NDX2747855
పపరర: ననగ దసరర అడపరల

94-201/688

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకసడనరర
ఇసటట ననస:25-3-91
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట శవననరరయణ అడపరల
ఇసటట ననస:25-3-93
వయససస:20
లస: ససస స
94-201/18
519
NDX2459501
పపరర: ననగ వనసకట ఝమనస రరణణ కరగక

భరస : వనసకట ససవర ననరరయణ అడపరల
ఇసటట ననస:25-3-93,ADAPA BAZAR
వయససస:42
లస: ససస స

94-201/27
518
NDX2392975
పపరర: వనసకట ససవర ననరరయణ
అడపరల
తసడడ:ట ఆసజననయబలల అడపరల
ఇసటట ననస:25-3-93,ADAPA BAZAR
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరగక
ఇసటట ననస:25-3-96
వయససస:26
లస: ససస స

520
NDX3268497
పపరర: లల యసగలశశటటం

521
NDX2637064
పపరర: వజయ నరమల కకలక
ర రర

522
NDX2679249
పపరర: సరయ కకషష నశశసకర

517
NDX2393064
పపరర: ధన లకడమ అడపరల

94-201/26

94-201/759

భరస : పపరషచసదట పటసరద యసగలశశటట
ఇసటట ననస:25-3-104
వయససస:58
లస: ససస స
523
NDX3153582
పపరర: లలత రరణణ గసజ

భరస : మబరళ కకషష కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:25-03-106
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/667

తసడడ:ట దసరర పటసరద గసజ
ఇసటట ననస:25-3-118/2
వయససస:18
లస: ససస స
526
NDX2536688
పపరర: భబలకడమ రతరస

94-201/28

94-201/618

94-201/760

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:25-4-22
వయససస:45
లస: పప

94-201/29

530
NDX2643526
పపరర: భబణబ పటకరశ బబససవనమబల

533
NDX2880441
పపరర: వననద కలమమర శరగగగరగ

94-201/689

536
NDX2799864
పపరర: మదదబ రరమయఖ బబ పపపడడ

94-181/1122

539
NDX2523918
పపరర: ఆధదలకడమ బబ సదలపరటట
భరస : కరరగసక బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:25-4-24
వయససస:29
లస: ససస స

528
NDX2645208
పపరర: శకవఖ జజగగ

94-201/617

531
NDX2646842
పపరర: రరజ బబససవనమబల

94-201/619

తసడడ:ట కకషషయఖ బబససవనమబల
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:47
లస: పప
94-203/718

534
NDX2990539
పపరర: శకనవరస శరగగగరగ

94-201/695

తసడడ:ట పపనరయఖ శరగగగరగ
ఇసటట ననస:25-4-5/1
వయససస:52
లస: పప
94-219/783

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-10
వయససస:38
లస: పప
94-242/1171

94-201/757

తసడడ:ట వనసకయఖ జజగగ
ఇసటట ననస:25-4-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస శరగగగరగ
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:19
లస: పప

భరస : మదదబ రరమయఖ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-10
వయససస:30
లస: ససస స
538
NDX0861302
పపరర: రరమయఖ దతవర�

527
NDX2536696
పపరర: అనల కలమమర

525
NDX3263530
పపరర: పరవన రరజ మణణకవనల
తసడడ:ట మణణకవనల అరరణనచలస
ఇసటట ననస:25-4-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట రరజ బబససవనమబల
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట నగగశశరరరవప జమబమల
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:19
లస: ససస స
535
NDX2903425
పపరర: సరశత బబ పపపడడ

94-201/746

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-4-4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకయఖ జజగగ
ఇసటట ననస:25-4-4
వయససస:22
లస: ససస స
532
NDX3288081
పపరర: సరయ తతజసశన జమబమల

524
NDX3246782
పపరర: దదవఖ భబరత మణణకవనల

94-220/774

తసడడ:ట మబరళ పటసరద నశశసకర
ఇసటట ననస:25-3-106
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట మణణకవనల అరరణనచలస
ఇసటట ననస:25-4-2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అనల
ఇసటట ననస:25-4-4
వయససస:26
లస: ససస స
529
NDX2642304
పపరర: శక త జజగగ

94-201/606

537
NDX0825059
పపరర: దతవర రరజగశశరగ�

94-242/1149

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:25-4-22
వయససస:38
లస: ససస స
94-201/30

540
NDX2649499
పపరర: లకడమ పటసనర మబకకస పటట

94-201/614

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప మబకకస పటట
ఇసటట ననస:25-4-26
వయససస:21
లస: ససస స
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NDX3168747
పపరర: అడపరక రరమ రరవప
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94-201/693

తసడడ:ట అపపనర
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:42
లస: పప
544
NDX3215738
పపరర: అడపరక కనకమమ

94-202/671

94-201/615

548
NDX2608354
పపరర: అరరణ కలమమరగ గబడడవరడ

95-205/585

94-203/716

551
NDX2422277
పపరర: సరయ వనసకట అఖల
మరగయసపఅల
తసడడ:ట ససరగష బబబబ మరగయసపఅల
ఇసటట ననస:25-4-40
వయససస:23
లస: పప
554
NDX3161239
పపరర: లకడమ శకనవరస తలబతష
స ల

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:25-4-40
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట శసకర రరవప తల బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-4-42
వయససస:23
లస: పప

94-201/36
556
NDX2464378
పపరర: కమలమకర ననగ ససతతష
కలమమర ననమమ
తసడడ:ట వనసకట రరవప ననమమ కరమమశశరగ ననమమ
ఇసటట ననస:25-4-63
వయససస:23
లస: పప

557
NDX2566750
పపరర: గగపస బబలరసకకసడ
తసడడ:ట రరస పటసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-66
వయససస:20
లస: పప

559
NDX2845790
పపరర: మమనక మమడబబ యయనన

560
NDX2636983
పపరర: లకడమ పపజ చలమర

94-204/848

తసడడ:ట ధరస రరవప మమడబబ యయనన
ఇసటట ననస:25-4-73
వయససస:20
లస: ససస స
562
NDX3201191
పపరర: బల వసశ గబపస పప లశశటట

94-201/696

తసడడ:ట వర రరఘవరచనరగ వనటరర
ఇసటట ననస:25-4-90
వయససస:42
లస: పప

94-201/616

94-201/699

566
NDX3246386
పపరర: ననగరరరర న కరరమబరగ

94-201/34

569
NDX2679215
పపరర: ననగ పరరశత బబలరసకకసడ
తసడడ:ట రరమపటసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-4-91
వయససస:18
లస: ససస స

94-154/647

549
NDX2459469
పపరర: పటదధప కనకస

94-201/33

552
NDX2530301
పపరర: ననగ రరజ కలమమరగ తషలసస

94-201/35

భరస : వనసకట రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:25-4-40
వయససస:33
లస: ససస స
94-203/717

94-220/776
555
NDX2606580
పపరర: ననగ రరజ కలమమరగ దసదసబపపడడ

భరస : దసరర పటసరద దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-50
వయససస:63
లస: ససస స
94-201/620

558
NDX3176534
పపరర: దసరర ఒసటటపపల

94-202/674

భరస : శవ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-4-68
వయససస:38
లస: ససస స
94-201/621

561
NDX3212891
పపరర: వనసకటటష వలలర పప

94-203/719

తసడడ:ట వనసకట పపరష చసదట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:25-4-78
వయససస:26
లస: పప
94-201/697

564
NDX3154630
పపరర: జయ సరయ శకకర

94-201/698

భసధసవప: సపలల సపలల
ఇసటట ననస:25-4-88
వయససస:22
లస: పప
94-202/712

తలర : నవరతర కలమమరగ కరరమబరగ
ఇసటట ననస:25-4-88
వయససస:22
లస: పప
94-202/675

546
NDX2895217
పపరర: పటవలర క కనకస

తసడడ:ట పటభబ కకశశర కనకస
ఇసటట ననస:25-4-30 RAMANAMAKSHETRA
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట పటభబకర గబసటట
ఇసటట ననస:25-4-87
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప నసదదకరసత
ఇసటట ననస:25-4-88
వయససస:21
లస: పప
568
NDX2797769
పపరర: సరరశననచనరర వనటరర

563
NDX3058625
పపరర: జజన బబబబ గబసటట

94-201/755

తసడడ:ట కకశశర కనకస
ఇసటట ననస:25-4-30
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస చలమర
ఇసటట ననస:25-4-75
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట బల చచదతశశరరరవ
ఇసటట ననస:25-4-85
వయససస:18
లస: పప
565
NDX2843472
పపరర: శవ సరయ శరఖస నసదదకరసత

94-201/32

భరస : సరసబశవరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:25-4-30
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-4-34
వయససస:20
లస: పప
553
NDX3193844
పపరర: వనసకట రరవప తషలసస

545
NDX2453058
పపరర: వనసకట రతరమమ జగబ

543
NDX3261195
పపరర: రమమరరవప అడపరక

తసడడ:ట అపపనర అడపరక
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకమయఖ జగబ
ఇసటట ననస:25-4-28
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:25-4-30
వయససస:53
లస: పప
550
SQX2103315
పపరర: గగపస కకషష గబసజ

94-201/694

తసడడ:ట అపపనర
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమ రరవప అడపరక
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:35
లస: ససస స
547
NDX2608370
పపరర: సరసబశవరరవప గబడడవరడ

542
NDX3209962
పపరర: అడపరక రరమ రరవప

567
NDX2552024
పపరర: మసడల సరయ లకడమ

94-201/622

భరస : మసదల సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-89
వయససస:31
లస: ససస స
94-220/777

570
NDX2912509
పపరర: తరరపతమమ తలక
ర రగ

94-201/700

భరస : కకరణ కలమమర బసడరర
ఇసటట ననస:25-4-96
వయససస:23
లస: ససస స
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571
NDX2969749
పపరర: రరహమన బబరరస
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94-201/701

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బబరరస
ఇసటట ననస:25-4-97
వయససస:36
లస: పప
574
NDX2379071
పపరర: ససబబబయమమ కకసడపలర

572
NDX3035409
పపరర: వజయ లకడమ బబరరస

భరస : రరహమన బబరరస
ఇసటట ననస:25-4-97
వయససస:29
లస: ససస స
94-201/38

575
NDX2783025
పపరర: ఉష రరణణ బసడడ

భరస : వనసకరటరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:25-4-100 VADIYARAJULA STR
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగబ బసడడ
ఇసటట ననస:25-4-116/B
వయససస:20
లస: ససస స

577
NDX2393148
పపరర: బబలచసదట బసడడ

578
NDX2970317
పపరర: ననగరరజ మలలర

94-201/40

తసడడ:ట అసకమమ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-4-116/B, R.AGRAHARAM
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:28
లస: పప

580
NDX2970325
పపరర: అదద లకడమ మలలర

581
NDX2641595
పపరర: ఈశశరమమ మలలర

94-201/692

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:18
లస: ససస స
583
NDX3180734
పపరర: అటటలలజయమ గగరర

94-201/667

94-215/1081

587
NDX2650067
పపరర: లకడమ వరకలపపడడ

94-219/703

590
NDX3299542
పపరర: కలసచల గగవసదమమ
భరస : కలసచల ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:68
లస: ససస స

592
NDX2632578
పపరర: మలలర ననగరరకకమన

593
NDX2479541
పపరర: అఖల కలమమర మలలర

94-219/704

తసడడ:ట చనర మలలర
ఇసటట ననస:25-4-164
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబ రరడడడ సనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-4-170
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట పప తరరజ
ఇసటట ననస:25-4 -174
వయససస:58
లస: పప

94-201/690

94-220/775

599
NDX3001914
పపరర: నరగససహ రరవప చలర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:25-4-459
వయససస:40
లస: పప

94-201/39

579
NDX3190634
పపరర: దసరర పటసరద పలర పప

94-201/691

582
NDX2525293
పపరర: ననగ లకడమ మలలర

94-202/4

భరస : అసకమమరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-133-2
వయససస:38
లస: ససస స
94-202/668

585
NDX3277555
పపరర: బబలసరసశత అతలకరగ

94-202/716

భరస : ఓసకరర శరమ అతలకరగ
ఇసటట ననస:25-4-147/c
వయససస:45
లస: ససస స
94-178/603

588
NDX3202249
పపరర: రరమ మలలర

94-156/926

భరస : రమణ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-157
వయససస:19
లస: ససస స
94-202/722

591
NDX3299559
పపరర: కలసచల గగవసదమమ

94-202/723

భరస : కలసచల ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-4-160
వయససస:68
లస: ససస స
94-156/51

594
NDX2397263
పపరర: అఖల కలమమర మలలర

94-184/4

తసడడ:ట అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-169/3
వయససస:22
లస: పప
94-202/669

భరస : మటటట పలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-4-171/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/847

576
NDX2400315
పపరర: ననగబ బసడడ

తసడడ:ట శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:25-4-169
వయససస:21
లస: పప

94-203/715 596
595
NDX3103405
NDX2932770
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ సనరపపరరడడడ
పపరర: మటటట పలర కకషషవనంతణణ

94-203/784

తసడడ:ట అసకమమ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-4-116/B, R.AGRAHARAM
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:25-4-152
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట మలలర సరసబశవరరవప మలలర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-4-157
వయససస:35
లస: పప

598
NDX3097730
పపరర: శవకలమమర నసబబరగ

94-219/784

తసడడ:ట శవ పటసరద వరగబమదసగబ
ఇసటట ననస:25-4-147
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరద వపపరర
ఇసటట ననస:25-4-149
వయససస:36
లస: పప
589
NDX2566669
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర

584
NDX3002375
పపరర: రగఖ వరగబమదసగబ

573
NDX3275161
పపరర: వనసకట సరశత కకన

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కకన
ఇసటట ననస:25 4 99
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నగగశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-4-130
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరవయఖ గగరర
ఇసటట ననస:25 4 139
వయససస:18
లస: పప
586
NDX3187408
పపరర: వవనక నసద వపపరర

94-203/720

597
NDX2929784
పపరర: గగపస కకషష సరయ మటటట పలర

94-202/670

తసడడ:ట శకనవరస రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:25-4-171/2
వయససస:20
లస: పప
94-202/672

600
NDX3003175
పపరర: శకలకడమ చలర

94-202/673

భరస : నరసససహరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-4-459
వయససస:37
లస: ససస స
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601
NDX2647329
పపరర: అనరపపరష నర
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94-220/778

భరస : సతఖననరరయణ నర
ఇసటట ననస:25-5-2
వయససస:71
లస: ససస స
604
NDX3287224
పపరర: కమల తతజ దనసరగ

602
NDX2711307
పపరర: రరమయఖ రరగబల

94-204/785

తసడడ:ట నరసయఖ
ఇసటట ననస:25-5-4
వయససస:50
లస: పప
94-204/1015

తసడడ:ట కకసడల రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:25-5-9
వయససస:29
లస: పప
607
NDX3267739
పపరర: మలర క కసబబల

94-201/758

94-204/850

Deleted
94-204/842

తసడడ:ట మసరసన రరవప రగక
ఇసటట ననస:25 6 1
వయససస:22
లస: పప
616
NDX3198702
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

94-204/852

94-204/855

94-236/791

Deleted
94-204/360

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-27
వయససస:21
లస: పప
628
NDX2946879
పపరర: గణణశ కలమమర పససపపలలటట
తసడడ:ట హరగ శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-6-34/b
వయససస:19
లస: పప

94-202/715

609
NDX2582518
పపరర: లకడమ శరరశణణ గగరర

94-171/587

611
NDX3027059
పపరర: పటభబకర రరవప నసదదగస

తసడడ:ట రరమకకషష గగరర
ఇసటట ననస:25-5-30
వయససస:23
లస: ససస స
94-168/990

తసడడ:ట ససతనరరమబలల నసదదగస
ఇసటట ననస:25-5-412
వయససస:28
లస: పప
614
NDX3186962
పపరర: వనసకట కకషష చతజతనఖ లలలమ

617
NDX3203544
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

620
NDX3253556
పపరర: రరమ తషలశ బబలలకలరర

94-204/857

94-204/853

615
NDX3119724
పపరర: తషళళళరగ కకషష సరయననథ

94-204/862

618
NDX3178134
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

94-204/854

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప
94-204/1005

621
NDX3203114
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

94-236/790

Deleted

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప

623
NDX3126091
పపరర: SATYANARAYANA
పససపపలలటట
భసధసవప: పరరశత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-6-17
వయససస:36
లస: పప

94-204/856

626
NDX3214574
పపరర: అరరణ కలమమరగ గబసజ

94-204/859

629
NDX2907772
పపరర: గణణశ కలమమర పససపపలలటట

94-168/991

తసడడ:ట తషళళళరగ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-4
వయససస:21
లస: పప

624
NDX3252038
పపరర: ననగమణణ గగసస

94-204/1003

భరస : శకరరమలల గగసస
ఇసటట ననస:25-6-17
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-6-27
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/861

612
NDX2934644
పపరర: గగపరల కకషషస రరజ మహల
తసడడ:ట బసవరరజ మహహల
ఇసటట ననస:25-5-789
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రఘబ కలమమర బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:57
లస: పప

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప

625
NDX2184646
పపరర: మణణకసఠ అమరగష తనడడకకసడ

94-204/849

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప
622
NDX3196094
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

606
NDX3016755
పపరర: కకషష సరయ ఉమ శక వనజషషవ
యమనర లసపత
తసడడ:ట కకశశర బబబబ యమనర లసపత
ఇసటట ననస:25-5-13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప లలలమ
ఇసటట ననస:25-6-2
వయససస:37
లస: పప

తలర : రరమతషలశ బబలలకలరర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:24
లస: పప
619
NDX3193554
పపరర: వరరణ సరయ బబలలకలరర

94-214/984

తసడడ:ట శవ రరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:25-5-25
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వర బబబబ ససకలరగ
ఇసటట ననస:25-5-160
వయససస:49
లస: ససస స

613
NDX3141298
పపరర: భబణబ మబకలసద రగక

608
NDX3267556
పపరర: అసకమమ దతవ కసబబల

94-204/851

భరస : రరఘవనసదట ఫణణ కలమమర కకరపరటట
ఇసటట ననస:25-5-7,8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట దనసరగ దనసరగ
ఇసటట ననస:25-5-9
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట శవ రరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:25-5-25
వయససస:18
లస: ససస స
610
NDX3012671
పపరర: అసకమమ ససకలరగ

605
NDX3288206
పపరర: అశశక ననయబడడ

603
NDX3038601
పపరర: నరమల కకరపరటట

627
NDX2908242
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఎనమరరడడడ

94-204/860

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-6-34/B
వయససస:52
లస: పప
94-180/1391

తసడడ:ట హరగ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-6-34/B , 4TH LINE
వయససస:19
లస: పప

630
NDX3260312
పపరర: శకనవరస రరవప కకల

94-204/1008

తసడడ:ట శసకర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-6-35
వయససస:28
లస: పప
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631
NDX3264124
పపరర: అచమమ కకల
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94-204/1010

భరస : శసకర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-6-35
వయససస:47
లస: ససస స
634
NDX3124146
పపరర: ననగలకడమ గబగగరలస

94-204/863

భరస : శకధర గబగగరలస
ఇసటట ననస:25-6-43, 1ST FLOOR
వయససస:37
లస: ససస స
637
NDX2742062
పపరర: వనసకటటశశరమమ అనరస శశటట

94-154/648

భరస : దసరరరననరరయణ అనరస శశటట
ఇసటట ననస:25-6-46
వయససస:39
లస: ససస స
640
NDX3035284
పపరర: శవ పటసరద కకలలకకసడ

632
NDX3269578
పపరర: శసకర రరవప కకల

94-204/864
635
NDX3036704
పపరర: ఏల ఏన వనసకట సరయ ససషమ
గబగగరలస
తసడడ:ట శకధర గబగగరలస
ఇసటట ననస:25-6-43, 1ST FLOOR
వయససస:18
లస: ససస స

636
NDX3132685
పపరర: శకధర గబగగరలస
తసడడ:ట సరసబశవ రరవప గబగగరలస
ఇసటట ననస:25-6-45, 1st floor
వయససస:42
లస: పప

638
NDX2644136
పపరర: శక లకడమ చనరస శశటట

639
NDX2749166
పపరర: పటశరసత అనరసశశటట

641
NDX2528677
పపరర: సరగపలర పటవలర క
తసడడ:ట సరగపలర రరజ
ఇసటట ననస:25-6-52
వయససస:23
లస: ససస స

643
NDX2872588
పపరర: రరజఖ లకడమ తతట

644
NDX3164134
పపరర: దదడడడ భవన

94-204/867

భరస : సదనశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-6-52
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:46
లస: పప
649
NDX2925774
పపరర: ససరగషబబబబ బలలససపరటట

94-204/871

భరస : ససరగశ దతవననడడ
ఇసటట ననస:25-6-54/1
వయససస:29
లస: ససస స

650
NDX2925733
పపరర: ససనత దతవ బలలససపరటట

94-204/1007

94-154/601

94-204/843

642
NDX2523959
పపరర: అసజల దతవ దదడడడ

94-204/3

భరస : గగపస దదడడడ
ఇసటట ననస:25-6-52
వయససస:21
లస: ససస స
94-204/868

645
NDX2662377
పపరర: శతనరరవమమ శరనస

94-204/787

భరస : మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:79
లస: ససస స
94-204/869

648
NDX3197381
పపరర: ససతరరవమమ శరనస

94-204/870

భరస : మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:79
లస: ససస స
94-204/872

651
NDX3256799
పపరర: శకనవరస రరవప శరనస

94-204/1006

తసడడ:ట మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:45
లస: పప

95-223/1129 654
653
SQX2047694
NDX2646099
పపరర: హరగరత లకడమ అనసపసటయ అమర
పపరర: పపజత మహలకడమ మబనరసగగ

తసడడ:ట శశష ఆసజననయ శవ పటసరద అమర
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప మబనరసగగ
ఇసటట ననస:25-6-53/C
వయససస:20
లస: ససస స

656
NDX2392538
పపరర: లకడమ పటశరసత ననతకకక

657
NDX2392520
పపరర: ఓజససశ పప లవరపప

94-204/4

భరస : ఓజససశ పప లవరపప
ఇసటట ననస:25-06-243
వయససస:39
లస: ససస స

94-204/858 659
658
NDX2993004
NDX2901916
పపరర: ననగసరయ హరగత బబ సదలపరటట
పపరర: వనజషషవ బబలరసకకసడ

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:25-6-263
వయససస:19
లస: ససస స

94-204/2

భరస : ససరగషబబబబ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:78
లస: ససస స
655
NDX2607273
పపరర: హరగక దతవననడడ

647
NDX3188927
పపరర: ససతరరవమమ శరనస

94-204/865

తసడడ:ట రరమ కకషష అనరస శశటట
ఇసటట ననస:25-06-48
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ట శకరరమబలల బలలససపరటట
ఇసటట ననస:25-6-53
వయససస:46
లస: పప
652
NDX3259561
పపరర: ససత రరవమమ శరనస

94-204/786

తసడడ:ట దదడడడ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:25-6-52
వయససస:19
లస: పప
94-204/788

95-223/1128

తసడడ:ట వనసకట రమణ మబరగస ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-6-39
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట అసజజనన యబలల చనర శశటట
ఇసటట ననస:25-6-47/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-204/866

633
SQX2074490
పపరర: కకశశర బబబబ ననరదనసస

తసడడ:ట నరసససహయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-6-35
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రమణ రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:25-6-51
వయససస:34
లస: పప

646
NDX2661924
పపరర: శకనవరసరరవప శరనస

94-204/1011

తసడడ:ట రవకరసత బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-7-2
వయససస:18
లస: ససస స

94-204/789

94-204/5

తలర : బల హహహన కవ కకశశర పప లవరపప
ఇసటట ననస:25-06-243
వయససస:38
లస: పప
94-204/876

660
NDX2922953
పపరర: కటట భబషణస

94-204/881

తసడడ:ట కటట మబసలయఖ
ఇసటట ననస:25-7-3A
వయససస:50
లస: పప
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661
NDX2819092
పపరర: సననజరలమ ససధఖ
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94-204/882

తసడడ:ట సననజరలమ రరసమహన రరవప
ఇసటట ననస:25-7-3A
వయససస:26
లస: ససస స
664
NDX2989424
పపరర: నరమల కసకకపరటట

94-204/885

భరస : రరఘవనసదట ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:25-7-7,
వయససస:34
లస: ససస స
667
NDX3069663
పపరర: శకధర యదబనపపడడ

94-204/873

భసధసవప: దసరర భవన యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:25-7-11 3RD LINE
వయససస:43
లస: పప
670
NDX2748382
పపరర: జజఖతరమయ పరదరగస

662
NDX2922961
పపరర: సననజరలమ రమమష

94-204/886
665
NDX2959294
పపరర: రరఘవనసదట ఫణణకలమమర
కకరపరటట
తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ శరమ కకరపరటట
ఇసటట ననస:25-7-7,8
వయససస:39
లస: పప

666
NDX3038593
పపరర: నరమల కకరపరటట

భరస : రరఘవనసదట ఫణణ కలమమర కకరపరటట
ఇసటట ననస:25-7-7,8
వయససస:34
లస: ససస స

668
NDX3065075
పపరర: దసరర భవన యదబనపపడడ

669
NDX2538296
పపరర: అలర సశశటట సరయ దసరర మలర శశరగ

671
NDX3278322
పపరర: శసకర రరవప అవపల
తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:25-7-30
వయససస:64
లస: పప

673
NDX3223674
పపరర: రరస పటసరద పపరసశశటట

674
NDX3223740
పపరర: రరస పటసరద పపరసశశటట

94-204/994

భసధసవప: గరత దతవ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:25-7-31
వయససస:51
లస: పప

94-204/877 677
676
NDX2954675
SQX2477214
పపరర: కకపపరపప ధన లకడమ జగదధశశరగ
పపరర: రరవప చసదట నసరససకర

94-204/879

94-219/706

తసడడ:ట అపపల ననయబడడ కకనసస
ఇసటట ననస:25-08-06
వయససస:34
లస: పప

683
NDX3269313
పపరర: రరధజజఖఠర ఓబబలశశటట

94-204/884

686
NDX2520864
పపరర: బబల బబసకర రరవప జసపన

94-204/995

689
NDX2634855
పపరర: లకడమ కకనసస
భరస : సనరఖ ననరరయణ కకనసస
ఇసటట ననస:25-8-06
వయససస:31
లస: ససస స

672
NDX3223492
పపరర: అనసష దతవ పపరసశశటట

94-204/992

675
NDX3232436
పపరర: గరత దతవ పపరసశశటట

94-204/1000

భరస : రరస పటసరద పపరసశశటట
ఇసటట ననస:25-7-31
వయససస:43
లస: ససస స
95-205/728

678
NDX3184504
పపరర: చసదట నసరససకర రరవప

94-204/878

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:25-7-32 3RD LINE
వయససస:63
లస: పప
94-204/880

681
NDX2679579
పపరర: లకడమ తననరనక

94-219/705

భరస : ససరర బబబబ తననరనక
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:42
లస: ససస స
94-231/1219

684
SQX2045136
పపరర: ససరర బబబబ తనసకనక

95-206/720

తసడడ:ట గబరవయఖ తనణణకనక
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:52
లస: పప
94-159/2

తసడడ:ట నసదధశశర రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-07-1952
వయససస:67
లస: పప
94-204/784

94-204/6

తసడడ:ట రరస పటసరద పపరసశశటట
ఇసటట ననస:25-7-31
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమరకసడతయబలల ఓబబలశశటట
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర రరడడడ సనరపప
ఇసటట ననస:25-7-475
వయససస:29
లస: ససస స
688
NDX2634848
పపరర: సనరఖ ననరరయణ కకనసస

94-204/1012

తసడడ:ట ససరగబబబబ టటడడన
ట క
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట ససరర బబబబ టటడడన
ట క
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:29
లస: పప
685
NDX3142510
పపరర: మహ లకడమ సనరపప

680
NDX3184926
పపరర: అశ టటడడన
ట క

94-204/887

భరస : వనణబమమధవ ననమ
ఇసటట ననస:25-7-15/B 3RD LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట రరవప శశషగగరగ నసరససకర
ఇసటట ననస:25-7-32
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట టటడడన
ట క ససరగబబబబ
ఇసటట ననస:25-7-38
వయససస:29
లస: పప
682
NDX2676815
పపరర: అశ టటడడన
ట క

94-204/874

భసధసవప: గరత దతవ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:25-7-31
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-7-32
వయససస:44
లస: ససస స

94-219/786

భరస : సననజరలమ రరసమహన రరవప
ఇసటట ననస:25-7-3A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకధర యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:25-7-11 3RD LINE
వయససస:41
లస: ససస స
94-204/875

663
NDX2819068
పపరర: సననజరలమ సరసబటజఖస

తసడడ:ట సననజరలమ రరసమహన రరవప
ఇసటట ననస:25-7-3A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమచసదట రరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:25-7-17
వయససస:19
లస: ససస స

679
NDX2901650
పపరర: టటడడన
ట క జగదధశ

94-204/883

687
NDX2663037
పపరర: సరయ వషష
ష తతజ రరగస

94-204/791

తసడడ:ట సతఖ శకనవరసరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:25-8-1
వయససస:23
లస: పప
94-204/790

690
NDX3057486
పపరర: శకనవరస రరవప వనరకకట

94-204/896

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప వనరకకట
ఇసటట ననస:25-8-6
వయససస:48
లస: పప
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691
NDX3057155
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ వనరకకట

94-204/897

భరస : శకనవరసరరవప వనరకకట
ఇసటట ననస:25-8-6
వయససస:38
లస: ససస స
94-204/899

భరస : మధససనదన రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:25-8-9
వయససస:38
లస: ససస స
94-204/888

తసడడ:ట రరధకకషషమబరగస యరబబ తష
ఇసటట ననస:25-8-19
వయససస:38
లస: ససస స
94-204/889

తసడడ:ట రసబబబబ ఇపపప
ఇసటట ననస:25-8-22
వయససస:22
లస: ససస స
94-205/7

706
NDX2900108
పపరర: కరమమఖ గరయతట మమచరరజ

94-205/900

94-205/899

701
NDX2550432
పపరర: రవ ససధకర వడనటణస

94-205/833

707
NDX2673697
పపరర: పవన కలమమర లకకకసశశటట

94-204/890

710
NDX3087210
పపరర: మమనక ససవరకవ

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప అడప
ఇసటట ననస:25-8-32/A
వయససస:52
లస: పప

713
NDX3061801
పపరర: పరరశత అడప

94-204/793

తసడడ:ట బకహసపథధరరవ అడప
ఇసటట ననస:25-8-32/A
వయససస:24
లస: పప

716
NDX3035599
పపరర: సరయ చసడడ లకడమ శశటట

94-219/707

719
NDX2834687
పపరర: చనబ చప
న త సరసశత

94-204/792

702
NDX2677037
పపరర: మణణ కలమమరగ లకకకసశశటట

94-205/834

705
NDX2622249
పపరర: వససత లకడమ లకకకసశశటట

94-205/835

708
NDX2722791
పపరర: మమధవ గబమమడడ

94-219/787

భరస : సరయ కలమమర గబమమడడ
ఇసటట ననస:25-8-31/A
వయససస:35
లస: ససస స
94-204/891

711
NDX3288172
పపరర: అమరణనధ ససవరకవ

94-214/983

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప ససవరకవ
ఇసటట ననస:25-8-32 2nd lane
వయససస:27
లస: పప
94-204/893

714
NDX3068558
పపరర: సరయ వనసకట కకషష అడప

94-204/894

తసడడ:ట బకహసపత రరవప అడప
ఇసటట ననస:25-8-32/A
వయససస:28
లస: పప
94-205/901

తసడడ:ట అలశశరరరవ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:25-8-34
వయససస:38
లస: పప
95-224/1340

699
NDX2547099
పపరర: మమఘ మసజషర వడనటణస

భరస : సరయ బబబబ లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-30
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : భబటసపత అడప
ఇసటట ననస:25-8-32/A
వయససస:48
లస: ససస స
94-204/895

94-204/9

భరస : శతనరరస లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-26
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప ససవరకవ
ఇసటట ననస:25-8-32
వయససస:24
లస: ససస స
94-204/892

696
NDX2364701
పపరర: శకనవరస రరవప బబ గరనదసన

భరస : రవ ససధకర వడనటణస
ఇసటట ననస:25-8-22
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట సరయ బబబబ లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-30
వయససస:27
లస: పప

భరస : రఘబరరస
ఇసటట ననస:25-8-32
వయససస:25
లస: ససస స

718
SQX2283687
పపరర: ననగ వనసకట పవన కలమమర
ఇమమడడ
తసడడ:ట ననగమలలర శశరరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:25-8-57
వయససస:20
లస: పప

698
NDX2997641
పపరర: మహన ననగ వనసకట కగశవ
కలమమర రరయలల యరబబ తష
తసడడ:ట రరధకకషషమబరగస యరబబ తష
ఇసటట ననస:25-8-19
వయససస:36
లస: పప

704
NDX2662112
పపరర: ఉమమహహశశరగ రగక

94-204/898

తసడడ:ట సప మయఖ బబ గరనదసన
ఇసటట ననస:25-8-12
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రగక
ఇసటట ననస:25-8-28
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట బసవరరజ మమచరరజ
ఇసటట ననస:25-8-30
వయససస:21
లస: ససస స

715
NDX3021268
పపరర: చరసజవ మలర క అడప

94-204/8

తసడడ:ట శకనవరసరరవప వడనటణస
ఇసటట ననస:25-8-22
వయససస:39
లస: పప

703
NDX2392496
పపరర: అదద శశష పవన కలమమర
వపలచ
తసడడ:ట ససత రరమ శరమ వపలచ
ఇసటట ననస:25-8-26 2ND LINE
వయససస:31
లస: పప

712
NDX3061652
పపరర: బకహసపత రరవప అడప

695
NDX2364719
పపరర: పదనమవత బబ గరనదసన

693
NDX3179546
పపరర: మధససనదన రరవప లకడమశశటట

తసడడ:ట వనసకట రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:25-8-9
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ గరనదసన
ఇసటట ననస:25-8-12
వయససస:51
లస: ససస స

697
NDX3007994
పపరర: మమధవ చనరమమ యరబబ తష

709
NDX3064466
పపరర: లమవణఖ ఇలర

94-204/794

భరస : వర సరశమ
ఇసటట ననస:25-8-7
వయససస:29
లస: ససస స

694
NDX3209707
పపరర: శరరష లకడమశశటట

700
NDX3016607
పపరర: జజఖతరమయ ఇపపప

692
NDX2622025
పపరర: పటసనర భబవనగగరగ

717
NDX3237583
పపరర: జయ లకడమ లకకకసశశటట

94-205/1019

భరస : అలలశశర రరవప లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:25-8-34
వయససస:68
లస: ససస స
94-205/902

భరస : అగసరమ నరరజ వనసకట ననగ హహమ పటసరద
ఇసటట ననస:25-8-90/3
వయససస:45
లస: ససస స

720
NDX2364735
పపరర: వజయయసదట రరహహల లకకకశశటట

94-205/8

తసడడ:ట పటసరద లకకకశశటట
ఇసటట ననస:25-9-3
వయససస:22
లస: పప
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94-205/1031

తసడడ:ట పటసరద
ఇసటట ననస:25-9-3
వయససస:18
లస: ససస స
724
NDX2759629
పపరర: చరసజవ లకకకసపత

94-205/906

94-205/1025

94-202/676

94-205/1026

94-221/765

94-235/836

94-206/1037

భరస : లకడమ ననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:28
లస: ససస స

734
NDX2649176
పపరర: లత చతసడడపపలక

737
NDX2638641
పపరర: తరరమల తనరరర

740
NDX2488989
పపరర: అభషపక పరల మమమడడ

743
NDX3024577
పపరర: ననగరసదట బబబబ చతసబబటట

94-209/884

746
NDX2804318
పపరర: ననగవరగబన కకకకకలగడడ

94-206/1040

749
NDX2657468
పపరర: కళళవత పలర పప
తసడడ:ట అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:24
లస: ససస స

729
NDX2843282
పపరర: వనసకటపపయఖ మటటట పలర

94-205/904

732
NDX2757854
పపరర: జయకకషష పటసరద ననమబల

94-205/905

735
NDX2459527
పపరర: రవ కలమమర జరరగకపరటట

94-206/3

తసడడ:ట రరజ జరరగకపరటట
ఇసటట ననస:25/10/8
వయససస:37
లస: పప
94-206/1020

738
NDX2707891
పపరర: శకనవరసరరవప ఓఆసటటపపల

94-220/768

తసడడ:ట అసకమమరరవప ఓఆసటటపపల
ఇసటట ననస:25-10-10
వయససస:24
లస: పప
94-163/3

741
NDX2656239
పపరర: శత బసరయ

94-206/1036

భరస : పటభబకర బసరయ
ఇసటట ననస:25-10-29
వయససస:47
లస: ససస స
94-206/1110

744
NDX2799799
పపరర: సరయ వనసకటకలమమర చలర

94-205/890

తసడడ:ట వనరర ఆసజననయబలల చలర
ఇసటట ననస:25-10-61
వయససస:18
లస: పప
94-217/752

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:25-10-61
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/1038

94-205/838

తసడడ:ట రరమ రరవప ననమబల
ఇసటట ననస:25-9-26
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:25-10-57
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-61
వయససస:66
లస: ససస స
748
NDX2551703
పపరర: శరకవణణ కలసచనల

94-205/836

తసడడ:ట పరల పటసరదరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:25-10-25/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట చనర అబబబయ చలర
ఇసటట ననస:25-10-57
వయససస:55
లస: పప
745
NDX2632040
పపరర: ససబబమమ చలర

731
NDX2638419
పపరర: కకషష చతజతనఖ అసగజజల

726
NDX2634749
పపరర: హనసమసతరరవప దనసరగ

తసడడ:ట లకమయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:25-9-14
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకషష తనరరర
ఇసటట ననస:25-10-10
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25-10-19
వయససస:22
లస: పప
742
NDX2666345
పపరర: ఆసజననయబలల చలర

94-205/903

తసడడ:ట తమమపప చతసడడపపలక
ఇసటట ననస:25-10-7
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తనరరర
ఇసటట ననస:25-10-9
వయససస:22
లస: పప
739
NDX2683316
పపరర: రమమశ దళవరయ

728
NDX2826931
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపప తలర

94-205/837

తసడడ:ట పసచచయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:25-9-6
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:25-9-21
వయససస:21
లస: పప

భరస : జననరరన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:25-9-31
వయససస:42
లస: ససస స
736
NDX2708402
పపరర: ససనల కలమమర తనరరర

95-100/754

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-9-11/A
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:25-9-21
వయససస:41
లస: ససస స
733
NDX3257946
పపరర: శశశలజ దదడడడ

725
SQX2060655
పపరర: తనసజ జజఖత లకకకసపటట

723
NDX2664357
పపరర: అవననశ పదనమబథమ

తసడడ:ట శకనస పదనమబథమ
ఇసటట ననస:25-9-5
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసతరరవప లకకకసపటట
ఇసటట ననస:25-9-5
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పటతనప కలసచల
ఇసటట ననస:25-9-9
వయససస:24
లస: ససస స
730
NDX2925121
పపరర: వమల రరణణ అసగజజల

94-204/900

తసడడ:ట జజన షపక
ఇసటట ననస:25-9-4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసత రరవప లకకకసపత
ఇసటట ననస:25-9-5
వయససస:22
లస: పప
727
NDX3256203
పపరర: దదవఖ కలసచల

722
NDX3067956
పపరర: దరగయ వల షపక

747
NDX2483535
పపరర: కకశశర పలర పప

94-206/4

తసడడ:ట అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:25
లస: పప
94-206/1039

750
NDX3240140
పపరర: అసకమమ పలర పప

94-221/1095

భరస : అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:40
లస: ససస స
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751
SQX1728989
పపరర: కనకలకడమ తషరక
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95-206/6

భరస : రరజ తషరక
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:24
లస: ససస స
754
NDX2716132
పపరర: బబనరగర అరరగబల

94-225/1296

94-206/6

భరస : శసకర రరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:25-10-106
వయససస:57
లస: ససస స
94-206/1103

758
NDX2548063
పపరర: ననగలకడమ దదసడడ

761
NDX3289030
పపరర: రమణ కలసచల

94-206/1350

764
NDX2682995
పపరర: వనజషషవ చలమర

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-10-126
వయససస:33
లస: పప

767
NDX2905685
పపరర: లకడమ ననగ కలమమరగ మమషపటట

94-206/1025

770
NDX3089646
పపరర: కకసడల రరవప ఏపపరగ

తసడడ:ట మహన రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-10-128/A
వయససస:22
లస: పప
94-206/1027

776
NDX2632016
పపరర: వజయలకడమ చలర
భరస : సరసబశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-135
వయససస:45
లస: ససస స

778
NDX2639672
పపరర: ననగ సశపసరక కరవల

779
NDX2646727
పపరర: గణణశ తతట

94-206/1030

తసడడ:ట గగపస తతట
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:19
లస: పప

94-206/1042

759
NDX2548089
పపరర: అనససయ దదసడడ

94-206/1022

762
NDX2544799
పపరర: పససపపలలటట పటవణ

94-206/1023

తసడడ:ట పససపపలలటట పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:25-10-119
వయససస:21
లస: పప
94-206/1024

765
NDX2364768
పపరర: కకటటశశరగ బసడనరర

94-206/7

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:25-10-125
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/882

768
NDX3289105
పపరర: బఉలమహ వరక

94-205/1037

భరస : బల మణణకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:25-10-126
వయససస:25
లస: ససస స
94-222/699

771
NDX2483485
పపరర: ననగరనక టసకశరల

94-206/8

తసడడ:ట హరగ పటసరద టసకశరల
ఇసటట ననస:25-10-128
వయససస:23
లస: ససస స
94-206/9

భరస : అచచయఖ దసరర పపడడ
ఇసటట ననస:25-10-129
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట జగన మహన రరవప వశస శశటట
ఇసటట ననస:25-10-129
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప కరవల
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:20
లస: ససస స

94-206/1359

తసడడ:ట ననరయఖ
ఇసటట ననస:25-10-126
వయససస:50
లస: పప

95-206/718 773
772
SQX2018687
NDX2483568
పపరర: వనసకట పటవణ కలమమర పరలశశటట
పపరర: లకమమమ దసరర పపడడ

756
NDX2630531
పపరర: మతత మమరగ సహససన

తసడడ:ట శకనవరసరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:25-10-106
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ రరమ కకషష మమషపటట
ఇసటట ననస:25-10-126
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ రరమ కకషష మమషపటట
ఇసటట ననస:25-10-126
వయససస:18
లస: ససస స

775
NDX2644508
పపరర: సరయ పటశరసత వశస శశటట

94-206/1021

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:25-10-123
వయససస:25
లస: ససస స
94-205/881

94-206/5

తసడడ:ట మతత సశరరప కలమమర రరడడ
ఇసటట ననస:25-10-78/B
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:25-10-112
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:25-10-120
వయససస:69
లస: ససస స

769
NDX2641801
పపరర: లకడమ ననగ కకసత మమషపటట

94-206/1041

తసడడ:ట శకనవరసరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:25-10-106
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శరత జజగబ
ఇసటట ననస:25-10-112
వయససస:29
లస: ససస స

766
NDX3105061
పపరర: బటహమయఖ కటటకరల

755
NDX2629764
పపరర: లలకక సరగజన మతత

753
NDX2335339
పపరర: చనరమ నసదవరస

భరస : బబలయఖ నసదవరస
ఇసటట ననస:25-10-75
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట సశరరప కలమమర రరడడ మతత
ఇసటట ననస:25-10-78/B
వయససస:21
లస: ససస స

757
NDX2483550
పపరర: లకడమ వసకమఅలర

763
NDX3282258
పపరర: కకసడమమ వలలర పప

94-206/1112

భరస : రరమయఖ గగగగ
ఇసటట ననస:25-10-63/A
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ట అజయ అరరగబల
ఇసటట ననస:25-10-75
వయససస:19
లస: పప

760
NDX3005287
పపరర: నరరన జజఖత జజగబ

752
NDX2741692
పపరర: ససబబమమ గగగగ

94-206/1026
774
NDX2635894
పపరర: బల కకటటశశరరరవప వసససశశటట

తసడడ:ట జగన మబరళమహన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:25-10-129
వయససస:26
లస: పప
94-206/1028

777
NDX2584977
పపరర: సరసబశవరరవప కరకరర

94-206/1029

తసడడ:ట కకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:66
లస: పప
94-206/1031

780
NDX3270121
పపరర: ననగ మణణకరసత కరవటట

94-206/1344

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:18
లస: పప
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NDX2869543
పపరర: పగడల కకటటశశరమమ
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94-206/1104

భరస : పగడల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-10-137
వయససస:62
లస: ససస స
784
NDX2903276
పపరర: శక లకడమ కటటకరల

94-206/1106

94-206/12

తసడడ:ట జజజ నయఖ దసడగబల
ఇసటట ననస:25-10-143
వయససస:19
లస: పప
94-206/1107

94-206/1034

94-206/20

భరస : జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-10-156 2ND LINE
వయససస:47
లస: ససస స
94-206/16

94-206/1108

794
NDX0278960
పపరర: మలర క దనసరగ

797
NDX2528370
పపరర: తటవనణణ బసడడ

800
NDX2454569
పపరర: వనసకటటష డతరసగబల

94-206/1356

803
NDX2455905
పపరర: ససపసటయ కసదసకకరగ

94-201/108

తసడడ:ట భరత రగడడ చలవ
ఇసటట ననస:25-10-304/a
వయససస:21
లస: పప

806
NDX2666246
పపరర: వనసకట రరమబ రరడడ

94-206/14

809
NDX2455798
పపరర: బబజ షపక

94-206/13

792
NDX2864718
పపరర: శరకవణణ తమమశశటట

94-206/1109

795
NDX1217611
పపరర: రరజ మకగబసడస

94-231/346

798
NDX2524239
పపరర: వనసకట కలమమర బసడడ

94-206/15

తసడడ:ట అసకమమరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-10-157
వయససస:20
లస: పప
94-206/17

801
NDX2524726
పపరర: వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ

94-206/18

తసడడ:ట సప మయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:25-10-163
వయససస:73
లస: పప
94-206/19

804
NDX2682953
పపరర: ఫణణసదట కలమమర శరనస

94-206/1035

తసడడ:ట సతఖ ననరరయణ శరనస
ఇసటట ననస:25-10-168
వయససస:18
లస: పప
94-207/554

తసడడ:ట జగర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:25-10-323
వయససస:35
లస: పప
94-206/21

789
NDX0503631
పపరర: ఉదయ కలమమర గరఖలస

తసడడ:ట అసజయఖ
ఇసటట ననస:25-10-153
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట ననగరరజ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:25-10-167/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-202/647

94-206/11

తసడడ:ట బబజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-10-147
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ డతరసగబల
ఇసటట ననస:25-10-160
వయససస:35
లస: పప

భరస : అసకమమ
ఇసటట ననస:25-10-163
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ట ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:25-11-31
వయససస:29
లస: పప

791
NDX2897833
పపరర: రరమకకషష తమమశశటట

786
NDX2335388
పపరర: మహ లకడమ పసటయమసక మబదనబ

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గరఖలస
ఇసటట ననస:25-10-144
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట అసకమమరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-10-157
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-10-159
వయససస:21
లస: పప

808
NDX2525780
పపరర: మసరసన వల షపక

94-206/1033

భరస : వనసకట ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:25-10-153
వయససస:43
లస: ససస స

796
NDX2400323
పపరర: దతవ తతట

805
NDX2648350
పపరర: జయ భరత రరడడడ చలవ

788
NDX2637916
పపరర: అపపలకకసడమమ కదనదనదన

94-206/10

తసడడ:ట లకమయఖ మబదనబ
ఇసటట ననస:25-10-143
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-10-146
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట శకనస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-10-149
వయససస:20
లస: పప

802
NDX3286655
పపరర: అచమమ అచచ

94-206/1032

తసడడ:ట అదద ననరరయణ కదనదనదన
ఇసటట ననస:25-10-143
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట రవ గఖఆలమ
ఇసటట ననస:25-10-144
వయససస:18
లస: ససస స

799
NDX2483576
పపరర: వనసకటటష ఒసటటపపల

785
NDX2565877
పపరర: ససషసమథ లసగరల

783
NDX2530277
పపరర: లకడమ శకవఖ ననరదనసస

తసడడ:ట భబసకర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-10-138
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : అమకత వరగశన లసగరల
ఇసటట ననస:25-10-142
వయససస:19
లస: ససస స

787
NDX2539401
పపరర: తటననథ దసడగబల

793
NDX2641686
పపరర: వనసకటటష ఒసటటపపల

94-206/1105

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-10-137
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశష పవన కలమమర కటటకరల
ఇసటట ననస:25-10-140
వయససస:23
లస: ససస స

790
NDX2984565
పపరర: జజఖతక జజహరవ గఖఆలమ

782
NDX3072295
పపరర: సశపర పగడల

807
NDX2934305
పపరర: శవ ననగబలల బతష
స ల

94-168/898

భరస : మహలకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-546
వయససస:39
లస: ససస స
94-206/53

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-11-31 6TH LINE NEAR GAS
వయససస:24
లస: పప

810
NDX2684272
పపరర: ససబబన షపక

94-206/1052

తసడడ:ట ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-11-37
వయససస:19
లస: పప
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94-206/1342

తసడడ:ట మహబబ షపక
ఇసటట ననస:25-11-38
వయససస:43
లస: పప
814
NDX2635597
పపరర: జబర అహమద షపక

94-206/1053

94-206/24

94-206/25

95-206/7

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:25-11-73
వయససస:36
లస: పప
829
NDX2335040
పపరర: లకడమ నలమ మదసబల

94-206/27

తసడడ:ట రరమమరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:25-11-76
వయససస:60
లస: పప
835
NDX3174455
పపరర: రగజజశనన షపక
భరస : శహహదనలమర షపక
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:40
లస: ససస స
838
NDX2466803
పపరర: గగపస జడపలర
తసడడ:ట తరరపతయఖ జడపలర
ఇసటట ననస:25-11-80 5TH LANE
వయససస:22
లస: పప

824
SQX1728690
పపరర: శకదతవ జజసపప

95-206/8

94-206/1055

827
NDX2468460
పపరర: షపజక ససమర

94-206/26

836
NDX2995553
పపరర: జరరన షపక

839
NDX2533008
పపరర: ఫరరర నన షపక
తసడడ:ట చససట షపక
ఇసటట ననస:25-11-81
వయససస:21
లస: ససస స

825
SQX1728591
పపరర: మలర కరరరర న రరవప జజసపప

95-206/9

828
NDX3154457
పపరర: ససబబబలల కసదసల

94-206/1136

భరస : శరసబయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:25-11-75
వయససస:74
లస: ససస స

830
NDX2335024
పపరర: రరస కలమమర మదసబల

833
NDX2529329
పపరర: లకడమ హనసమసతష

94-206/1348

తసడడ:ట ససబబబరరవప జసపప
ఇసటట ననస:25-11-73
వయససస:32
లస: పప

94-206/28

831
SQX1729102
పపరర: చసదట కలమమరగ మదసబల

95-206/11

భరస : కసస వశశశశశర రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:25-11-76
వయససస:58
లస: ససస స
94-206/29

834
NDX2529311
పపరర: నరసససహ రరవప హనసమసతష

94-206/30

తసడడ:ట ఆసజననయబలల హనసమసతష
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:29
లస: పప
94-206/1138

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:38
లస: ససస స
94-206/54

819
NDX2544039
పపరర: రమమశ మసజల

భరస : శకనవరస రరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:25-11-73
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:22
లస: ససస స
94-206/1137

94-206/23

94-206/1056 822
821
NDX2653475
NDX3282118
పపరర: కకటటశశర రరవప తరరమల వలర
పపరర: అనసరరధ గగలర పప ట లల

తసడడ:ట కరసస వశశసశర రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:25-11-76
వయససస:39
లస: పప
95-206/12

816
NDX2500825
పపరర: పరగశజ అసజమ షపక

తసడడ:ట నగగశశరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:25-11-62
వయససస:36
లస: పప

భరస : షపజక మసరసన వల
ఇసటట ననస:25-11-74
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరస కలమమర మదసబల
ఇసటట ననస:25-11-76
వయససస:30
లస: ససస స
832
SQX1728963
పపరర: కసస వశశశశశర రరవప మదసబల

94-206/1054

భరస : మలర కరరరర న రరవప జజసపప
ఇసటట ననస:25-11-73
వయససస:31
లస: ససస స
95-206/10

94-207/5

తసడడ:ట ఖలల షపక
ఇసటట ననస:25-11-60
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట గజగసదట తరరమల వలర
ఇసటట ననస:25-11-72
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:25-11-73
వయససస:27
లస: ససస స
826
SQX1728757
పపరర: శకనవరస రరవప గగలర పప ట లల

94-207/555

తసడడ:ట నగగశశరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:25-11-62
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తవశ
ఇసటట ననస:25-11-70
వయససస:46
లస: పప
823
SQX1728849
పపరర: అననరరధ గగలర పప ట లల

815
NDX2652899
పపరర: మహహదదబన బ షపక

818
NDX2543981
పపరర: రమమశ మసజల

813
NDX2336006
పపరర: ననగబలమరరవరల షపక

తసడడ:ట సపజదన షపక
ఇసటట ననస:25-11-46
వయససస:21
లస: పప

భరస : మసరసన జన షపక
ఇసటట ననస:25-11-57
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-11-62
వయససస:20
లస: ససస స
820
NDX2535615
పపరర: శకనవరస రరవప తవశ

94-206/22

తసడడ:ట అబబబల రహమన షపక
ఇసటట ననస:25-11-39
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల కరరస షపక
ఇసటట ననస:25-11-57
వయససస:18
లస: పప
817
NDX2335172
పపరర: జజజ ననశశరగ బతష
స ల

812
NDX2459600
పపరర: ఖమజ షపక

837
NDX2832939
పపరర: హనసమసతష లకడమ

94-206/1139

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:21
లస: ససస స
94-206/32

840
NDX2568145
పపరర: వనసకట వరక లకడమ బబలరసకకసడ

94-206/1057

తసడడ:ట ససబటమణణఖశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-11-81
వయససస:19
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-206/33

తసడడ:ట గగవసద చమట
ఇసటట ననస:25-11-82
వయససస:26
లస: ససస స
844
NDX3282126
పపరర: శకనవరస రరవప గగలర పప ట లల

94-206/1349

94-206/1142

94-206/1143

94-206/38

94-206/1115

94-206/41

94-206/1119

తసడడ:ట కరశ వసశనద శరనస
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:19
లస: ససస స

94-206/39

863
NDX2640951
పపరర: ఫససహ సయద

94-206/42

94-206/1123

866
NDX3090719
పపరర: కరశ వశశననథ శరనస

849
NDX2537827
పపరర: తతజ పరమమశశరగ కకపరరరజ

852
NDX2364750
పపరర: హరగ కకషష సమరబబకస

94-206/37

855
NDX2930329
పపరర: అకస రరనరసర షపక

94-206/1116

94-206/1114

858
NDX2392447
పపరర: లలకగశశరగ సఖగమమమడడడ

94-206/40

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరడడడ సఖగమమమడడడ
ఇసటట ననస:25-11-105
వయససస:23
లస: ససస స
94-206/1117

861
NDX3049558
పపరర: రమదతవ పప తషల

94-206/1118

భరస : మమరరత పటసరద పప తషల
ఇసటట ననస:25-11-105
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/1045

94-206/1120
864
NDX3022381
పపరర: వజయ జజఖత కలమమరగ కకసడవటట

భరస : పరపరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:25-11-106
వయససస:47
లస: ససస స
94-206/1121

867
NDX3131869
పపరర: వససత మహ లకడమ శరనస

భసధసవప: వససత మహ లకడమ శరనస
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరశ వసశనడమ శరనస
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:39
లస: ససస స

869
NDX3064458
పపరర: ససషమ సనకర

870
NDX2364693
పపరర: జయపటకరశ మమదధశశటట

భరస : ఈకరటట దతనసతతయ
ట బలల
ఇసటట ననస:25-11-115
వయససస:24
లస: ససస స

94-206/36

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:25-11-100
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన సయద
ఇసటట ననస:25-11-106
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట రమణనరరడడడ ననగ
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:44
లస: పప
868
NDX2913416
పపరర: తనమయళ శరనస

860
NDX3065323
పపరర: మమరరత పటసరద పప తషల

94-206/1346

తసడడ:ట శకనవరస చనరగ సమరబబకస
ఇసటట ననస:25-11-95
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప పప తషల
ఇసటట ననస:25-11-105
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట మమరరత పటసరద పప తషల
ఇసటట ననస:25-11-105
వయససస:24
లస: పప
865
NDX2459550
పపరర: శవరరమరరడడడ ననగ

94-206/1144

854
NDX2335065
పపరర: అకస రరనరసర షపక

857
NDX2848216
పపరర: శరరద వడన
డ రర

846
NDX3276425
పపరర: సప మ లకడమ అచచ

తసడడ:ట మమరరత కకశశర కకపరరరజ
ఇసటట ననస:25-11-91
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ దనస వడన
డ రర
ఇసటట ననస:25-11-103
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనజగసడర పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:25-11-105
వయససస:30
లస: ససస స
862
NDX2905628
పపరర: అశశక కలమమర పప తషల

94-206/35

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:25-11-100
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:25-11-102
వయససస:46
లస: ససస స
859
NDX2335222
పపరర: నరఇశర పపనసగగసడ

848
NDX2537199
పపరర: జయ మహహశశరగ కకపరరరజ

851
NDX2835940
పపరర: శరరజ సయఖద

94-206/34

తసడడ:ట ఏన వ చసదట బబబబ అచచ
ఇసటట ననస:25-11-84
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:25-11-93
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:25-11-99
వయససస:71
లస: పప
856
NDX2830743
పపరర: కమలమ దతవ తతట

94-206/1141

తసడడ:ట మమరరత కకశశర కకపరరరజ
ఇసటట ననస:25-11-91
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట వశశననథస సరకకరర
ఇసటట ననస:25-11-91
వయససస:20
లస: ససస స
853
NDX2483501
పపరర: పప తషరరజ కలసచపప

845
NDX2942324
పపరర: పవన కలమమర అచచ

843
NDX2335107
పపరర: వనసకటటష ననరదనసస

తసడడ:ట రరమబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట ఏన వ చసదట బబబబ అచచ
ఇసటట ననస:25-11-84
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బబబచడడగబ
ఇసటట ననస:25-11-85
వయససస:19
లస: ససస స
850
NDX3119310
పపరర: దదవఖ వరణణ సరకకరర

94-206/1355

భరస : గగవసద
ఇసటట ననస:25-11-82
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:35
లస: పప
847
NDX2833325
పపరర: శకలకడమ బబజలడడగబ

842
NDX3286333
పపరర: రరమ లకమమమ చమట

94-206/1124

94-206/1122

94-203/28

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప మమదధశశటట
ఇసటట ననస:25-11-116/1
వయససస:22
లస: పప
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871
NDX2364776
పపరర: లకడమ పటవలర క మమడడశశటట

94-206/43

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-11-116/1
వయససస:24
లస: ససస స
874
NDX2842987
పపరర: షరకకరర షపక

880
NDX2459584
పపరర: ఏసమమ అరగమళళ

94-206/1126

94-206/1127

94-206/46

94-206/49

94-206/1130

94-206/1131

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-11-128
వయససస:38
లస: ససస స

881
NDX2422350
పపరర: వనసకట లకడమ గరశ

884
NDX2335370
పపరర: శకకరనస తతట

887
NDX3279247
పపరర: ననగ జజఖత యడర పలర

890
NDX3053139
పపరర: రణ పటతనప సససగ బబ సదదల

94-206/51

893
NDX3077484
పపరర: ససధఖరరణణ కరగడ

94-206/47

896
NDX2548949
పపరర: కలమమరగ పప టర పటట

94-206/50

899
NDX3060282
పపరర: వనసకట రమమశ బబబబ లమవనటట
తసడడ:ట సససహచలస లమవనటట
ఇసటట ననస:25-11-239
వయససస:43
లస: పప

94-206/48

885
NDX3109964
పపరర: శవ కకషష దసలపపడడ

94-206/1129

తసడడ:ట రసబబబబ
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:21
లస: పప
94-206/1347

888
NDX3286721
పపరర: వనసకట ధనలకడమ దసలపపడడ

94-206/1358

భరస : వనసకట రసబబబబ
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:44
లస: ససస స
94-206/1132

891
NDX3121571
పపరర: రరమ ససబబ రరవప కటటకల

94-206/1133

తసడడ:ట అసకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:25-11-127
వయససస:32
లస: పప
94-206/1134

894
NDX2483584
పపరర: శకనవరసరరవప కరగడ

94-206/1362

తసడడ:ట ఉపపసదటరరవప కరగడ
ఇసటట ననస:25-11-127/A
వయససస:38
లస: పప
94-206/1049

భరస : బబసకర పప టర పటట
ఇసటట ననస:25-11-128
వయససస:37
లస: ససస స
94-206/1357

882
NDX2422343
పపరర: వనసకటటశశరరర గరశ
తసడడ:ట చతనరయఖ గరశ
ఇసటట ననస:25-11-125
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరగడ
ఇసటట ననస:25-11-127/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-206/1048

94-206/45

తసడడ:ట అమర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:25-11-125
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట ససధధర సససగ
ఇసటట ననస:25-11-126,1st floor
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట చనర ననగయఖ పప టర పటట
ఇసటట ననస:25-11-128
వయససస:40
లస: పప
898
NDX3286713
పపరర: మలర శశరగ అలమవపఅల

879
NDX2483543
పపరర: నశథన బబయ బబ సదదల

భరస : యలమసద రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:25-11- 127/A
వయససస:29
లస: పప
895
NDX2549129
పపరర: బబసకర పప టర పటట

94-206/1128

తసడడ:ట కకషష తతట
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ససధధర సససగ
ఇసటట ననస:25-11-126,1st floor
వయససస:22
లస: ససస స
892
NDX2538379
పపరర: తతజగశశర రరవప

94-206/1047
876
NDX2545200
పపరర: బబల ననగ రగణబ ససమసత
బబ లశశటట
తసడడ:ట వజఆర హరగ పటసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:25-11-122
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరశ
ఇసటట ననస:25-11-125
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పకధధశరరజ మమరరగ
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:19
లస: ససస స
889
NDX3053576
పపరర: నఠరషర సససగ బబ సదదల

878
NDX2749588
పపరర: పపపప శక చకకత

94-206/44

94-206/1046

తసడడ:ట మహన
ఇసటట ననస:25-11-122
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అమర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:25-11-125
వయససస:49
లస: ససస స
886
NDX2944379
పపరర: సటవసత మమరరగ

875
NDX2663896
పపరర: పపపప మహహత సరయ

873
NDX2519080
పపరర: వరససత కలరరక

భరస : వనసకట రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:25-11-119
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట మహన
ఇసటట ననస:25-11-122
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట యయసస అరగమళళ
ఇసటట ననస:25-11-125
వయససస:33
లస: ససస స
883
NDX2531556
పపరర: పటమల రరణణ బబయ బబ సదదల

94-206/1125

తసడడ:ట ననగయఖ గనరవరపప
ఇసటట ననస:25-11-117/11A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ట మహమమద సరధదక షపక
ఇసటట ననస:25-11-120
వయససస:27
లస: ససస స
877
NDX2816437
పపరర: బబ లశశటట బబల ననగ రగణబ
ససమసత
తసడడ:ట V R G H పటసరద
ఇసటట ననస:25-11-122
వయససస:19
లస: పప

872
NDX2963494
పపరర: కకటటశశర రరవప గనరవరపప

897
NDX2549053
పపరర: నవన పప టర పటట

94-206/1050

తసడడ:ట బబసకర పప టర పటట
ఇసటట ననస:25-11-128
వయససస:19
లస: ససస స
94-230/937

900
NDX2682649
పపరర: కలమఖణ ననసపలర

94-206/1051

తసడడ:ట రరజ ననసపలర
ఇసటట ననస:25-11-315
వయససస:19
లస: పప
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SQX2044923
పపరర: అల సపజయద
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95-206/719

తసడడ:ట జకకరగయమ సపజయద
ఇసటట ననస:25-11-1216
వయససస:58
లస: పప
904
NDX2422392
పపరర: మసరసన రరవప కటకస

94-207/70

905
NDX3091014
పపరర: రహమతషలమర మహమమద

94-207/853

908
NDX2336667
పపరర: లకడమ లమవణఖ పబబశశటట

94-206/1148

911
NDX3011210
పపరర: రమమష బబబబ గగల

906
NDX3091907
పపరర: తనజనరసర మహమమద

94-207/6

94-207/601

Deleted

912
NDX2450153
పపరర: సకజన మబదసననరగ
తసడడ:ట ననగరరజ మబదసననరగ
ఇసటట ననస:25-12-11
వయససస:30
లస: ససస స

913
NDX2450161
పపరర: ఝమనస రరణణ మబదసననరగ

914
NDX2450096
పపరర: ననగరరజ మబదసననరగ

915
NDX2336022
పపరర: సరగజన నసబబరగ

916
NDX2336147
పపరర: ససబబమమ చలమర
భరస : చనరమమమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:25-12-13
వయససస:62
లస: ససస స
919
NDX2335669
పపరర: లకడమకరసత యసగలశశటట

917
NDX2335768
పపరర: వనసకట లకడమ యసగలశశటట

94-207/12

920
NDX3043437
పపరర: పవన కలమమర ససదబ

తసడడ:ట ఆసజననయబలల సనకలల
ఇసటట ననస:25-12-17
వయససస:56
లస: పప

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:25-12-19
వయససస:26
లస: ససస స

94-207/604

926
NDX2335958
పపరర: పరరశన బబగస షపక

94-207/606

94-207/15

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:25-12-18
వయససస:34
లస: ససస స
94-207/17

929
NDX2172112
పపరర: సరసబబటజఖస శరనస
తసడడ:ట రమణనరరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-12-19
వయససస:40
లస: ససస స

918
NDX2335727
పపరర: లకడమ యసగలశశటట

94-207/11

921
NDX2649515
పపరర: తతజశశన ససదద

94-207/556

తసడడ:ట శకనవరస ససదద
ఇసటట ననస:25-12-16d
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస ససదద
ఇసటట ననస:25-12-16D
వయససస:22
లస: ససస స
94-207/14

94-207/8

భరస : శసకర యసగలశశటట
ఇసటట ననస:25-12-16
వయససస:46
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ట శకనవరస ససడవననకటబ
ఇసటట ననస:25-12-16D
వయససస:24
లస: పప

928
NDX2460574
పపరర: కరగశరమ షపక

94-207/10

తలర : అదద లకడమ ససదబ
ఇసటట ననస:25-12-16 -1
వయససస:29
లస: పప

94-207/605 923
922
NDX2936904
NDX2946432
పపరర: రమణ సరయ కకశశర ససడవననకటబ
పపరర: తతజశశన ససదద

94-178/1

భరస : చలమరశకనవరసరరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:25-12-13
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకడమకరసత యసగలశశటట
ఇసటట ననస:25-12-16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర యసగలశశటట
ఇసటట ననస:25-12-16
వయససస:29
లస: పప

925
NDX2335743
పపరర: సరసబశవ రరవప సనకలల

94-178/3

తసడడ:ట సరసబ రరజ మబదసననరగ
ఇసటట ననస:25-12-11
వయససస:54
లస: పప
94-207/9

94-207/7

తసడడ:ట ససబబబరరయబడడ పబబశశటట
ఇసటట ననస:25-12-10
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటబరరర న సరసబ శవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:25-12-10
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగరరజ మబదసననరగ
ఇసటట ననస:25-12-11
వయససస:50
లస: ససస స

94-207/646

909
NDX2336642
పపరర: ససబబబరరవప పబబశశటట

తసడడ:ట వనసకటబరరర న సరసబ శవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:25-12-10
వయససస:24
లస: పప
94-178/2

94-207/69

భరస : రహమతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:25-12-8
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మబరళధర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:25-12-10
వయససస:38
లస: ససస స
94-207/600

903
NDX2422384
పపరర: గగవసదమమ కటకస

భరస : మసరసన రరవప కటకస
ఇసటట ననస:25-12-1 , 6 TH LANE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉమర మహమమద
ఇసటట ననస:25-12-8
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల అజన మహమమద
ఇసటట ననస:25-12-8
వయససస:78
లస: పప
910
NDX3003787
పపరర: రమమష బబబబ గగల

94-206/1145

భరస : శవయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:25-12-1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట సససగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:25-12-1, 6TH LANE
వయససస:65
లస: పప
907
NDX3289659
పపరర: ఉమర మహమమద

902
NDX3160629
పపరర: వనసకయమమ రరచరర

924
NDX2335735
పపరర: లకడమ సనకలల

94-207/13

భరస : సరసబ శవ రరవప సనకలల
ఇసటట ననస:25-12-17
వయససస:49
లస: ససస స
927
NDX2335875
పపరర: ఆబదనబబగస షపక

94-207/16

భరస : చసదనబషర షపక
ఇసటట ననస:25-12-18/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-207/18

930
NDX2336030
పపరర: నరసససహరరవప బబ నస

94-207/19

తసడడ:ట వనసకటరరవప పపద
ఇసటట ననస:25-12-19
వయససస:33
లస: పప
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931
NDX2336105
పపరర: రగయమఖమనస షపక
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94-207/20

భరస : మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-19/C
వయససస:40
లస: ససస స
934
NDX2663987
పపరర: సనకలల సరసబశవరరవప

94-207/557

94-207/609

94-207/23

94-207/614

94-207/72

94-207/615

94-207/75

భరస : అజమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:25
లస: ససస స

944
NDX2635910
పపరర: మహన రరవప పసడడత

94-207/559

94-225/1297

94-207/73

94-207/25

959
NDX2848281
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:ట సరహహబ బబడత
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:53
లస: పప

942
NDX2777399
పపరర: ననగబరగబ షపక

94-207/613

945
NDX2635944
పపరర: వనసకట దసరర పసడడత

94-207/560

948
NDX3085982
పపరర: లమవణఖ ఆదదరరల

94-206/1146

951
SQX0098749
పపరర: వనసకటటష

94-207/561

తసడడ:ట మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-12-33 FLAT NUM R-2
వయససస:30
లస: పప
94-207/76

954
NDX2464204
పపరర: ననగరరరర న అడపరల

94-207/71

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:25-12-33 , R5
వయససస:32
లస: పప
95-206/14

భరస : వనసకటటశశర రరవప తనళళరగ
ఇసటట ననస:25-12-40
వయససస:25
లస: ససస స
94-207/564

94-207/612

తసడడ:ట శకనవరసరరవప ఆదదరరల
ఇసటట ననస:25-12-33/A
వయససస:22
లస: ససస స

950
NDX2538023
పపరర: సరయ కలమమర

956
SQX1728864
పపరర: శరకవరణణ తనళళరగ

939
NDX2789204
పపరర: జలమన షపక

భరస : మబరళమహన రరవప పసడడత
ఇసటట ననస:25-12-33
వయససస:50
లస: ససస స

947
NDX2392405
పపరర: శకకరసత తతట

953
NDX2380657
పపరర: శకకరనస తతట

94-207/608

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:25-12-31
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:25-12-33,6TH LINE
వయససస:32
లస: పప

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:25-12-37
వయససస:33
లస: ససస స
958
NDX2612109
పపరర: గగససయ షపక

94-229/1246

తసడడ:ట మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-12-33 FLAT NO 22
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:25-12-33,6TH LINE
వయససస:49
లస: ససస స
955
NDX2654135
పపరర: హజరర బఇవనజ షపక

941
NDX2621951
పపరర: సరయ నసదదన కకసగల

936
NDX2766855
పపరర: మమబబ షపక

తసడడ:ట కలల రహమన షపక
ఇసటట ననస:25-12-27/2
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:25-12-33 6TH LINE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట రవ వకటర ఆదదరరల
ఇసటట ననస:25-12-33/A
వయససస:30
లస: పప
952
NDX2380632
పపరర: వజఖలకడమ తతట

94-207/610

తసడడ:ట లకడమననరరయణ పసడడత
ఇసటట ననస:25-12-33
వయససస:51
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:25-12-33 6TH LINE
వయససస:49
లస: ససస స
949
NDX3091006
పపరర: శక తతజ ఆదదరరల

938
NDX3096443
పపరర: అడప సపజదసలల

94-207/607

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:25-12-21
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:25-12-30
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-12-31
వయససస:34
లస: ససస స
946
NDX2380699
పపరర: వజయలకడమ తతట

94-207/558

తసడడ:ట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:25-12-22
వయససస:18
లస: పప

భరస : చనర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-12-28/B
వయససస:62
లస: ససస స
943
NDX2906253
పపరర: రరషమ షపక

935
NDX2664050
పపరర: సనకలలమ లకడమ

933
NDX2738193
పపరర: సహననజ షపక

భరస : సరబ ర షపక
ఇసటట ననస:25-12-20
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-12-21
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:25-12-21
వయససస:47
లస: ససస స
940
NDX2483667
పపరర: హహసపన బ షపక

94-207/21

తసడడ:ట మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-19/C
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:25-12-21
వయససస:55
లస: పప
937
NDX2845956
పపరర: షపక మమబబ

932
NDX2335966
పపరర: మమలమలసరహహబ షపక

957
NDX2336329
పపరర: ఖమజజ మహహదబ ధన షపక

94-207/28

తసడడ:ట అలర బక షపక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:23
లస: పప
94-207/617

960
NDX2719904
పపరర: జజన బబగస

94-207/618

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:39
లస: ససస స
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NDX2719896
పపరర: షపక రబబబన
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94-207/619

తసడడ:ట అలమరబక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:19
లస: పప
964
NDX2935641
పపరర: సపజదన బ షపక

94-207/622

94-207/625

94-207/30

94-207/629

94-207/631

94-207/634

94-207/33

తసడడ:ట వరల షపక
ఇసటట ననస:25-12-61
వయససస:32
లస: పప

974
NDX2422376
పపరర: శకహరగ సససగరరజ

977
NDX3149879
పపరర: వ నరగశ పససపపలలటట

980
NDX3260213
పపరర: నళనకలమమరగ శఖనస

983
NDX2336428
పపరర: రమణమమ గనమశశటట

94-207/635

986
NDX2336212
పపరర: హససనన షపక

94-207/31

989
NDX2336279
పపరర: జజశరశ అగగర
తసడడ:ట యయసస పదస అగగర
ఇసటట ననస:25-12-61
వయససస:43
లస: పప

969
NDX2335594
పపరర: రమణమమ వనలగడ

94-207/29

972
NDX2985224
పపరర: ససరరఖ వలర సశశటట

94-207/628

975
NDX2736668
పపరర: కకటటశశరమమ సససగరరజ

94-207/630

భసధసవప: ససబబబరరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:25-12-55
వయససస:69
లస: ససస స
94-207/632

978
NDX3213592
పపరర: ననరదనసస సతఖననరరయణ

94-207/633

Deleted

తసడడ:ట ననరదనసస కకషష
ఇసటట ననస:25-12-56
వయససస:69
లస: పప
94-203/781

981
NDX2336196
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-207/32

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-60
వయససస:30
లస: ససస స
94-207/34

984
NDX2336303
పపరర: ఝమనస లకడమ బబయ పపటట

94-207/35

తసడడ:ట యయససపరదస పపటట
ఇసటట ననస:25-12-60
వయససస:57
లస: ససస స
94-207/36

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-12-61
వయససస:27
లస: ససస స
94-207/38

94-207/624

భరస : అరరణ కలమమర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:25-12-49
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గనమశశటట
ఇసటట ననస:25-12-60
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట మబరళ వనలగడ
ఇసటట ననస:25-12-60
వయససస:19
లస: పప
988
NDX2336238
పపరర: మమబబ షరగఫ షపక

94-207/627

తలర : ఉమ దతవ శఖనస
ఇసటట ననస:25-12-59
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-60
వయససస:30
లస: ససస స
985
NDX2929834
పపరర: హహమ సససదర వనలగడ

971
NDX2984037
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ ణస

966
NDX2935229
పపరర: వహహద షపక

భరస : మబరళ కకషష వనలగడ
ఇసటట ననస:25-12-49
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరరశశతస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-12-55
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట ననరదనసస కకషష
ఇసటట ననస:25-12-56
వయససస:69
లస: పప
982
NDX2483626
పపరర: ఫరతమ షపక

94-207/626

తసడడ:ట చటటటబబబబ సససగరరజ
ఇసటట ననస:25-12-54
వయససస:45
లస: పప

తలర : రమమదతవ కసబబటట
ఇసటట ననస:25-12-55
వయససస:23
లస: ససస స
979
NDX3205697
పపరర: ననరదనసస సతఖననరరయణ

968
NDX2934578
పపరర: గగససయమ పటబన

94-207/621

భరస : పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-45
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట శరసబయఖ బబ ణస
ఇసటట ననస:25-12-49
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట వర రరజ నగగరరడడడ
ఇసటట ననస:25-12-52
వయససస:31
లస: పప
976
NDX2848232
పపరర: సనరఖ కకరణ కసబబటట

94-207/623

భరస : గగసప ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:25-12-48
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట సననఖసస ననయబడడ వనలగడ
ఇసటట ననస:25-12-49
వయససస:41
లస: పప
973
NDX3100716
పపరర: సతస బబబబ నగగరరడడడ

965
NDX2940302
పపరర: పసరర సరహహబ షపక

963
NDX2935724
పపరర: బబబబ షపక

తసడడ:ట ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-12-45
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-45
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట ఖససస పసర పటబన
ఇసటట ననస:25-12-48
వయససస:52
లస: పప
970
NDX2336071
పపరర: మబరళకకషష వనలగడ

94-207/620

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-44/A
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-45
వయససస:47
లస: ససస స
967
NDX2934503
పపరర: గగసప ఖమన పటబన

962
NDX2730547
పపరర: కరశసబ షపక

987
NDX2336493
పపరర: ససతతష కలమమర పరలకరగ

94-207/37

తసడడ:ట సనరఖ ననయబడడ పరలకరగ
ఇసటట ననస:25-12-61
వయససస:25
లస: పప
94-207/39

990
NDX2336170
పపరర: షరదనదద షపక

94-207/40

తలర : బబజజన షపక
ఇసటట ననస:25-12-61
వయససస:49
లస: పప
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991
NDX2483675
పపరర: జగదధశ రరజ వసగల
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94-207/41

తసడడ:ట పపలర రరవప వసగల
ఇసటట ననస:25-12-62
వయససస:24
లస: పప
994
NDX2522902
పపరర: చతజతనఖ పప తసశశటట

94-207/44

94-207/47

94-207/50

94-207/840

94-207/55

94-207/74

94-207/636

భరస : జననరబనరరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:37
లస: ససస స

1004 NDX2336311
పపరర: పరరశన షపక

1007 NDX3252681
పపరర: ఖరఖరరనరసర షపక

1010 NDX2335867
పపరర: శరరష వననరపపసల

1013 NDX2545218
పపరర: కకటటశశర రరవప శశటట

94-207/638

1016 NDX3057171
పపరర: జననరబ నరరవప వసససశశటట

94-207/53

1019 NDX3057007
పపరర: శకదతవ వసససశశటట
భరస : జననరబ నరరవప
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:37
లస: ససస స

999
NDX1011337
పపరర: పదనమవత మబననరలర

94-207/49

1002 NDX2336139
పపరర: ఫణణ కలమమర కసదసకకరగ

94-207/52

1005 NDX2336253
పపరర: హహరర షపక

94-207/54

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/836

1008 NDX3255544
పపరర: ససభబన షపక

94-207/838

Deleted

తసడడ:ట అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:48
లస: పప
94-207/56

1011 NDX2422368
పపరర: ససధఖ రరణణ ఆలమ

94-207/57

భరస : పటసరద ఆలమ
ఇసటట ననస:25-12-74
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/553

1014 NDX3127552
పపరర: శకలసతలమమ వసససశశటట

94-207/637

భరస : పటసరద రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:68
లస: ససస స
94-207/639

తసడడ:ట పటసరదరరవప
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:42
లస: పప
94-207/641

94-207/46

తసడడ:ట ససబబబరరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:25-12-70
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట ససబబ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:25 12 76
వయససస:20
లస: పప

భరస : పటసరదరరవప
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:68
లస: ససస స
1018 NDX3127321
పపరర: శకదతవ వసససశశటట

94-207/51

తలర : ససజజత వననరపపసల
ఇసటట ననస:25-12-74
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష వనననరపపసఅలమ
ఇసటట ననస:25-12-74
వయససస:24
లస: ససస స
1015 NDX3098266
పపరర: శకలసతలమమ వసససశశటట

1001 NDX2336063
పపరర: రరజఖలకడమ కసదసకకరగ

996
NDX1011105
పపరర: శకకరవఖ మబననరలర

భరస : మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:25-12-68
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-12-73 7/2 LANE
వయససస:23
లస: పప
1012 NDX3199767
పపరర: లమవణఖ వనననరపపసఅలమ

94-207/48

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:82
లస: ససస స
1009 NDX2392371
పపరర: ఫరరఖ షపక

998
AP151010216589
పపరర: గరయతట పప కల�

94-207/43

తసడడ:ట మహనరరడడడ
ఇసటట ననస:25-12-68
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:25-12-70
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస దళవరయ
ఇసటట ననస:25-12-71
వయససస:44
లస: ససస స
1006 NDX2336246
పపరర: హహసపజసనబ షపక

94-207/45

భరస : కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:25-12-68
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:25-12-70
వయససస:68
లస: ససస స
1003 NDX3256849
పపరర: లకడమ నరసమమ దళవరయ

995
NDX2524049
పపరర: పప తసశశటట శకనవరస రరవప

993
NDX2522928
పపరర: అనసష పప తసశశటట

భరస : శకనవరస రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:25-12-67
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పప తసశశటట
ఇసటట ననస:25-12-67
వయససస:52
లస: పప

భరస : శసకరరవ తనరరర
ఇసటట ననస:25-12-68
వయససస:33
లస: ససస స
1000 NDX2335628
పపరర: ససబబబలల గరరర పరటట

94-207/42

భరస : ఉదయ శసకర పసదదరర
ఇసటట ననస:25-12-65
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:25-12-67
వయససస:20
లస: పప
997
NDX2336121
పపరర: సరగజ తనరరర

992
NDX2336402
పపరర: చసదట వలర పసదదరర

1017 NDX3127107
పపరర: జననరబనరరవప వసససశశటట

94-207/640

తసడడ:ట పటసరద రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:42
లస: పప
94-207/642

1020 NDX2684777
పపరర: జజఖత పపతమమలమ

94-229/1247

భరస : ససరగశ బబబబ పపతమమలమ
ఇసటట ననస:25-12-77 (88-42-1877)
వయససస:28
లస: ససస స
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1021 NDX3000619
పపరర: సరయ రరస రజనల
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94-207/643

తసడడ:ట కనకరరజ రజనల
ఇసటట ననస:25-12-78
వయససస:39
లస: పప
1024 NDX2335776
పపరర: పదమ అడప

94-207/59

94-207/62

94-207/647

94-207/65

94-220/836

94-207/651

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-13-02
వయససస:21
లస: ససస స
1042 NDX2777308
పపరర: ఖమరరనరసర బబగబమ
మహమమద
భరస : అబబబల షషకకర మహమమద
ఇసటట ననస:25-13-7
వయససస:75
లస: ససస స
1045 NDX2392421
పపరర: లకడమ కరసతమమ గరజల

తసడడ:ట సరయ తతజ వలక
ర రగ
ఇసటట ననస:25-13-18
వయససస:29
లస: పప

1031 NDX2483634
పపరర: దసరర దతవ పటట సశశటట

1034 NDX2927473
పపరర: ననగరరజ కడగఅలమ

1037 SQX1789049
పపరర: సరయ అభననష మమజగటట

94-207/667

94-207/63

94-207/602

1032 NDX2380673
పపరర: వనసకటటశ పటట సశశటట

95-215/87

1041 NDX2336501
పపరర: ననగరరజ గనమశశటట

భరస : హనసమసత రరవప బచనబబ ఇన
ఇసటట ననస:25-13-21
వయససస:34
లస: ససస స

94-207/603

1038 NDX3047974
పపరర: లకడమ కలమఖణణ కటటకల

1040 NDX3048048
పపరర: వషష
ష పసటయసకర బలమరల

1049 NDX2464279
పపరర: దసరర బచనబబ ఇన

94-207/64

1035 NDX2788628
పపరర: నరసససహరరవప వనమబల

భరస : రవ తతజ కటటకల
ఇసటట ననస:25-13-02
వయససస:32
లస: ససస స

1046 NDX2748713
పపరర: పరరశత కననర

94-207/845

తసడడ:ట శకనవరసస రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:25-12-127
వయససస:38
లస: పప

94-207/652

94-207/650

94-207/77

తసడడ:ట శసకర రరవప గనమశశటట
ఇసటట ననస:25-13-07
వయససస:39
లస: పప
94-207/78

1044 NDX2537744
పపరర: వనసకట లకడమంత పటట సశశటట

94-207/79

భరస : ననరరయణ రరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-13-10
వయససస:41
లస: ససస స
94-207/653

భరస : సరయబబబబ కననర
ఇసటట ననస:25-13-17
వయససస:55
లస: ససస స
94-207/80

1029 NDX3267861
పపరర: అనససయమమ పప తల

తసడడ:ట వనసకట రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:25-12-253,SRI MAJETY SCHO
వయససస:24
లస: పప

1043 NDX2537728
పపరర: ననరరయణ రరవప పటట సశశటట

94-207/61

తసడడ:ట చటటట బబబబ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-12-80/D
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-13-10
వయససస:45
లస: పప
94-207/93

1026 NDX2335560
పపరర: శకకరసత అడప

భరస : చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-13-02
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరనయఖ గరజల
ఇసటట ననస:25-13-10 8 TH LINE
వయససస:58
లస: ససస స
1048 NDX2469567
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ గగడడగబ

94-207/645

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కడగఅలమ
ఇసటట ననస:25-12-108
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:25-12-127
వయససస:31
లస: ససస స
1039 NDX3050283
పపరర: లకడమ పటవలకర బలమరల

1028 NDX2838746
పపరర: పదమ అడప

94-207/58

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:30
లస: పప

భరస : మణణకరసత పటట సశశటట
ఇసటట ననస:25-12-80/D
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబయఖ గగల
ఇసటట ననస:25-12-81
వయససస:20
లస: ససస స
1036 NDX2788602
పపరర: ఆష వనమబల

94-207/60

భరస : రరమ మహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పప తల
ఇసటట ననస:25-12-80
వయససస:19
లస: పప
1033 NDX2536456
పపరర: కరకసత కకరణమయ గగల

1025 NDX2335602
పపరర: లకమమమ బబ నస

1023 NDX2336584
పపరర: దసరర దతవ అడప

తసడడ:ట శకకరసత అడప
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపదవనసకట రరవప బబ నస
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట సపజదసలల అడప
ఇసటట ననస:25-12-79
వయససస:49
లస: పప
1030 NDX3178183
పపరర: సతశ పప తల

94-207/644

భరస : సరయ రరస రజనల
ఇసటట ననస:25-12-78
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమహననటవప అడప
ఇసటట ననస:25/12/79
వయససస:42
లస: ససస స
1027 NDX2335685
పపరర: రరమ మహన రరవప అడప

1022 NDX3000650
పపరర: పరవన రజనల

1047 NDX2750313
పపరర: శశషష బబబబ కననర

94-207/654

తసడడ:ట సరయ బబబబ కననర
ఇసటట ననస:25-13-17
వయససస:38
లస: పప
94-207/81

94-207/843
1050 NDX3263746
పపరర: హనసమసతరరవప బచననబబ ఈనన

తసడడ:ట వనసకటకకటయఖ బచననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-13-21
వయససస:35
లస: పప
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1051 NDX2871572
పపరర: అనసనరఖమమ ఇథధననన

94-207/655

భరస : పసచచయఖ ఇథధననన
ఇసటట ననస:25-13-22
వయససస:76
లస: ససస స
1054 NDX2743987
పపరర: ననగరరజ రరడడడ సకకల

94-207/658

1055 NDX3194073
పపరర: ననరజహన షపక

94-231/1152

1058 NDX3079258
పపరర: రరమకకషష ఒరరస

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-13-34
వయససస:21
లస: ససస స

1061 NDX3080967
పపరర: రరమబలమమ ఒరరస

94-207/84

1064 NDX3223963
పపరర: శశశదనబ షపక

తసడడ:ట కకషష మబరగస పరశకసటట
ఇసటట ననస:25-13-39
వయససస:53
లస: పప

భరస : రసబబబబ ఉగగరరరల
ఇసటట ననస:25-13-40/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-207/87

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:25-13-48
వయససస:36
లస: పప
1078 NDX2336444
పపరర: శకకరసత చసతల
తసడడ:ట శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:25-13-48/B
వయససస:32
లస: పప

94-207/824

94-207/855

1070 NDX2408664
పపరర: లకడమ కలమమరగ బబ లలదబ సల

94-207/85

94-207/88

1079 NDX3249992
పపరర: గగవరబన జరటట

94-207/662

94-207/83

1065 NDX3224029
పపరర: శశశదనబ షపక

94-207/825

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:25-13-36
వయససస:37
లస: ససస స
1068 NDX3175080
పపరర: వజయ లకడమ కకలమరగ

94-207/661

1071 NDX2408706
పపరర: సరయ తతజ బబ లలదబ సల

94-207/86

1074 NDX2537710
పపరర: మణణకసట రరజగటట

94-207/89

1077 NDX2336352
పపరర: పదనమవత చసతల

94-207/91

భరస : శకనవరసరరవప చసతల
ఇసటట ననస:25-13-48/B
వయససస:52
లస: ససస స
94-207/832

Deleted

తసడడ:ట మమధవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:25-13-51
వయససస:18
లస: ససస స

1062 NDX2336113
పపరర: గసగరభవరన లమవపలకరగ

తసడడ:ట రరమకకషష రరజగటట
ఇసటట ననస:25-13-43
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట నరగశ
ఇసటట ననస:25-13-48
వయససస:19
లస: ససస స
94-207/92

94-232/1074

తసడడ:ట శకనవరస రరవప బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:25-13-41
వయససస:24
లస: పప

1073 NDX2392397
పపరర: లకడమ తరపతమమ మబనమమకల

1076 NDX2959765
పపరర: భవన పరశస

1059 NDX3078532
పపరర: ససగరత గబసజ

భరస : ఆసజననయబలల కకలమరగ
ఇసటట ననస:25-13-40
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ మబనమమకల
ఇసటట ననస:25-13-43
వయససస:23
లస: ససస స
94-207/90

94-207/82

భరస : ససవర ననగ రరజగసదర రరడడ లమవపలకరగ
ఇసటట ననస:25-13-35
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:25-13-41
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమరరవప బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:25-13-41
వయససస:48
లస: పప
1075 NDX2336527
పపరర: రరధ కకషష పప లశశటట

94-236/789

తసడడ:ట కకటట రతరస డనరరస
ఇసటట ననస:25-13-39
వయససస:51
లస: పప
94-207/830

1056 NDX2466621
పపరర: సనరఖ కళ

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:25-13-34
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:25-13-36
వయససస:37
లస: ససస స

94-207/660 1067 NDX3299989
1066 NDX2892891
పపరర: వజయ పటవణ మబరగస పరశకసటట
పపరర: అబటహస పరల డనరరస

1072 NDX2408698
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లలదబ సల

94-232/1073

Deleted

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ లమవపలకరగ
ఇసటట ననస:25-13-35
వయససస:54
లస: ససస స

94-207/657

భసధసవప: రవ శసకర
ఇసటట ననస:25-13-33
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-13-34
వయససస:73
లస: ససస స

1063 NDX2336410
పపరర: ఆదదలకడమ లమవపలకరగ

1069 NDX3239811
పపరర: శవ పరరశత ఉగగరరరల

94-207/659

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-13-34
వయససస:32
లస: పప
94-232/1075

1053 NDX2842250
పపరర: పటననథద లకడమ చతనసరపరటట

తసడడ:ట వనసకట రరమ రరయ చతనసరపరటట
ఇసటట ననస:25-13-27 8/1 line
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-13-29
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట సససదర రరవప
ఇసటట ననస:25-13-34
వయససస:21
లస: ససస స
1060 NDX3078862
పపరర: అనత ఒరరస

94-207/656

భరస : ధరమరరజ పసలర
ఇసటట ననస:25-13-27
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయణ రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:25-13-29
వయససస:46
లస: పప
1057 NDX3080892
పపరర: ననగ జజఖత ఒరరస

1052 NDX2803237
పపరర: సతఖవత పసలర

1080 NDX3233624
పపరర: గగవరబ న జరటట

94-208/1620

తసడడ:ట మమధవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:25-13-51
వయససస:18
లస: ససస స
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94-207/663

భరస : ననగగశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-13-57
వయససస:42
లస: ససస స
1084 NDX2781854
పపరర: తటవనణణ అసబటట

94-207/666

94-207/846

భరస : బబబబరరవప టట
ఇసటట ననస:25-13-58
వయససస:50
లస: ససస స
1090 NDX2972271
పపరర: అసజన కలమమరగ పగడనల

94-208/1219

94-207/831

94-208/1193

1088 NDX3260114
పపరర: రరమబ పపల

1089 NDX2666105
పపరర: నగరజ దదదబ సకలరర

1091 NDX2847655
పపరర: జయ సరయ పగడనల

1094 NDX3114071
పపరర: రరమకకషష పగడనల

1097 NDX3047404
పపరర: శకనవరస రరవప పరలశశటట

1100 NDX3070778
పపరర: లకడమ ననరరయణ ననరరసస

తసడడ:ట సతఖ ననరరయణ వర పటసరద ననరరసస
ఇసటట ననస:25-14-23
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: బబబ రరణణ రరణణ
ఇసటట ననస:25-14-23
వయససస:39
లస: పప

1102 NDX3206257
పపరర: ఉమ లకడమ కకఠరకకటట

1103 NDX3193901
పపరర: ఉమ లకడమ కకఠరకకటట

94-207/669

భరస : సతఖననరరయణ కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:25-14-24
వయససస:39
లస: ససస స
1105 NDX3271574
పపరర: చనర చనరపప గబ
భరస : కకటటశశర రరవప చనరపప గబ
ఇసటట ననస:25-14-26 9/2
వయససస:38
లస: ససస స
1108 NDX3194313
పపరర: జజఖత పసటయ బబరరడ
భరస : శకకరసత బబరరడ
ఇసటట ననస:25-14-27
వయససస:29
లస: ససస స

94-207/841

1106 NDX3271657
పపరర: అననష చనరపప గబ

94-208/1220

1109 NDX2978872
పపరర: నగగరరడడడ ససగస
తసడడ:ట సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-14-32
వయససస:58
లస: పప

1092 NDX3140530
పపరర: రరజశశకర పత

94-208/1190

తసడడ:ట శకనస పత
ఇసటట ననస:25-14-10
వయససస:21
లస: పప
94-207/668

1095 NDX2969269
పపరర: శతనరరవమమ పగడనల

94-208/1192

భరస : కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:25-14-17
వయససస:66
లస: ససస స
94-208/1194

1098 NDX3271582
పపరర: కకటటశశర రరవప చనరపప గబ

94-208/1655

తసడడ:ట ఆనసద రరవప చనరపప గబ
ఇసటట ననస:25-14-22 9/2
వయససస:41
లస: పప
94-208/1196

1101 NDX3164522
పపరర: బబబ రరణణ ననరరసస

94-208/1197

భరస : లకడమ ననరరయణ ననరరసస
ఇసటట ననస:25-14-23
వయససస:39
లస: ససస స
94-208/1198

1104 NDX3186228
పపరర: భబరర వ సరయ కకఠరకకటట

94-208/1199

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:25-14-24
వయససస:19
లస: పప
94-208/1656

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప చనరపప గబ
ఇసటట ననస:25-14-26 9/2
వయససస:20
లస: ససస స
94-208/1201

94-208/1102

తసడడ:ట కకసడ దదదబ సకలరర
ఇసటట ననస:25-14-7a
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకఠరకకటట
ఇసటట ననస:25-14-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-208/1654

94-207/829
1086 NDX3235157
పపరర: వనసకట పదనమవత మమదరపరఖమ

తసడడ:ట ఆసజననయబలల మమదరపరఖమ
ఇసటట ననస:25-13-58
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : సతఖవత పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-14-19
వయససస:57
లస: పప
94-208/1195

94-207/665

తసడడ:ట ఆసజననయబలల మమదరపరఖమ
ఇసటట ననస:25-13-58
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట కరశయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:25-14-17
వయససస:44
లస: పప

భసధసవప: వనసకయమమ
ఇసటట ననస:25-14-17
వయససస:47
లస: పప
1099 NDX3170180
పపరర: లకడమ ననరరయణ ననరరసస

94-207/565

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:25-14-8
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట సప మయఖ ఠగటబపపలమ
ఇసటట ననస:25-14-14
వయససస:53
లస: పప
1096 NDX3000130
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఆలమ

1085 NDX2629723
పపరర: అశశక మమదరపరఖమ

1083 NDX2748093
పపరర: లకడమ తరరపరతమమ అసబటట

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-13-57
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:25-13-60
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:25-14-8
వయససస:36
లస: ససస స
1093 NDX3248135
పపరర: అచచయఖ ఠగటబపపలమ

94-207/664

తసడడ:ట నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-13-57
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-13-57
వయససస:22
లస: ససస స
1087 NDX3267903
పపరర: పదమ తరరగరళళరర

1082 NDX2748143
పపరర: ననగగశశర రరవప అసబటట

1107 NDX3186111
పపరర: శకకరసత బబరరడ

94-208/1200

తసడడ:ట బబలయఖ బబరరడ
ఇసటట ననస:25-14-27
వయససస:37
లస: పప
94-208/1202

1110 NDX3249422
పపరర: ననగలకడమ రరమశశటట

94-208/1631

తసడడ:ట మణణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:25-14-36
వయససస:19
లస: ససస స
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1111 NDX3026218
పపరర: రసబబబబ గరడడకకయళ
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94-208/1203

తసడడ:ట హనసమసతరరవప గరడడకకయళ
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:46
లస: పప
1114 NDX2916542
పపరర: అజయ బబబబ మమనసకకసడ

94-168/899

1115 NDX2892487
పపరర: కళళవత మజర

94-208/1204

1118 NDX3095692
పపరర: షపక రసజజన బ
భరస : అలబక
ఇసటట ననస:25-14-44/5
వయససస:44
లస: ససస స

1120 NDX2809580
పపరర: వజయలకడమ తలబతష
స ల

1121 NDX3143195
పపరర: వనసకట రరమయఖ దసవపశరర

94-208/1207

భరస : జయసతష తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-14-44/a
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : కకషషవనణణ కకననటట
ఇసటట ననస:25-14-53
వయససస:21
లస: పప
1126 NDX3128881
పపరర: రమఖ బదదస
ట పత

1124 NDX2875524
పపరర: ననగరరరర న రరడడడ తనటటపరగస

94-208/1210

1127 NDX3030509
పపరర: అసజల తనటటపరగస

భరస : ననరదనసస సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:57
లస: ససస స

1130 NDX3213717
పపరర: ననరదనసస చనర

తసడడ:ట సతఖస అపపసపత
ఇసటట ననస:25-14-62
వయససస:18
లస: పప

భరస : మతలమల మబడత
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:34
లస: ససస స
1138 SQX0521328
పపరర: ససరగష దదరరంతడర
తసడడ:ట రరమమరరవప దదరరంతడర
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:39
లస: పప

94-208/1208

1136 NDX2652170
పపరర: రగషసకరసత ససగబరల

94-207/672

1139 NDX2724615
పపరర: రరజగశశరగ మకరకన
తసడడ:ట శకనవరసరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:19
లస: ససస స

1119 NDX2812998
పపరర: జయసతష తలబతష
స ల

94-208/1206

1122 NDX3272481
పపరర: మహమమద ఖససస షపక

94-208/1658

1125 NDX2944585
పపరర: సరయ తతజశశ వడదల

94-208/1209

భసధసవప: వనసకట రరవప వడదల
ఇసటట ననస:25-14-55
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/1211

1128 NDX3268620
పపరర: బబజ బబ కలక
ర రగ

94-168/1256

తసడడ:ట శవయఖ కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:31
లస: పప
94-208/1212

1131 NDX2517852
పపరర: సరయ శరరష తమమశశటట

94-208/3

తసడడ:ట శకనవరస తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-14-58
వయససస:20
లస: ససస స
94-208/1628

1134 NDX2685055
పపరర: రరచమలర లకడమ

94-208/1098

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:47
లస: ససస స
94-208/1100

తసడడ:ట నగగశ బబబబ ససగబరల
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:18
లస: పప
94-208/1215

94-207/671

తసడడ:ట ససలలమన
ఇసటట ననస:25-14-52
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట పపలర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-14-64
వయససస:22
లస: పప
94-208/1099

1116 NDX2892479
పపరర: గగరగ మజర

తసడడ:ట వనరర భబదనటచనరగ తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-14-44/A
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననరదనసస సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:57
లస: ససస స

94-208/1213 1133 NDX3248861
1132 NDX3090057
పపరర: వనసకయఖ ననయబడడ అపసపశశటట
పపరర: శకరరస మమకల

1135 NDX2675148
పపరర: సరల మబడత

94-208/1205

భరస : బటహమ రరడడడ తనటటపరగస
ఇసటట ననస:25-14-55 9th line
వయససస:50
లస: ససస స
94-206/1150

94-208/1630

భరస : శకనవరస రరవప మజర
ఇసటట ననస:25-14-44/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట బటహమ రరడడడ తనటటపరగస
ఇసటట ననస:25-14-55
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట శసకర బదదస
ట పత
ఇసటట ననస:25-14-55
వయససస:18
లస: ససస స
1129 NDX3182854
పపరర: ననరదనసస చనర

94-207/670

భసధసవప: ననగరజ గరగకసటట
ఇసటట ననస:25-14-52
వయససస:43
లస: పప
94-208/1629

1113 NDX3249216
పపరర: రరజరరజగశశరగ రగజగటట

భరస : మధస ససధననన రగజగటట
ఇసటట ననస:25-14-40/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సససహచలస మజర
ఇసటట ననస:25-14-44/2
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:25-14-44/2
వయససస:58
లస: ససస స

1123 NDX3248895
పపరర: అసజ బబబబ కకననటట

94-208/1627

తసడడ:ట ననగ శవ రరడడ అనరపప రరడడ
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ కలమమర
ఇసటట ననస:25-14-41
వయససస:25
లస: పప
1117 NDX3184074
పపరర: సరరగరఠ వశననమలకఅలమ

1112 NDX3248440
పపరర: శక లకడమ ససమఖ అనరపప రరడడ

1137 NDX2724532
పపరర: రమణ మకరకన

94-208/1214

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:42
లస: ససస స
94-208/1216

1140 NDX3259454
పపరర: అదద లకడమ నరబబ ఈనన

94-208/1643

భరస : నరసససహ రరవప నరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:34
లస: ససస స
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1141 NDX3295722
పపరర: పపషపలల దదరరడర
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94-208/1671

భరస : ససరగష దదరరడర
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:32
లస: ససస స

1142 NDX2483758
పపరర: నననన పవన తతజ ననయబడడ

94-208/5

తసడడ:ట నననన నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-14-70 9TH LINE
వయససస:29
లస: పప

1144 NDX2519957
పపరర: చరసజవ ననరరబబ యన

94-208/4

1145 NDX2547271
పపరర: పసటయసకర ననరరబబ యన

94-208/1101

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-14-70/A
వయససస:21
లస: ససస స

1147 NDX3126034
పపరర: ససదద న పసట

1148 NDX2685501
పపరర: సదసలర హహసపసన షపక

తసడడ:ట ససరగశ
ఇసటట ననస:25-14-100
వయససస:20
లస: పప
94-208/6

తసడడ:ట గబరరవపలల కకఠకకటట
ఇసటట ననస:25-14-1836
వయససస:72
లస: పప
1153 NDX2622272
పపరర: తరరపతమమ పపవరశడ

94-168/822

94-168/947

94-168/972

94-208/1254

94-208/1247

1160 NDX2946382
పపరర: పదనమవత రరమశశటట

1163 NDX3159910
పపరర: లకమణ రరజ బబహటస

94-208/1670

94-208/1113

భరస : వనళళసకనర వనయ కలమమర యస
ఇసటట ననస:25-16-44
వయససస:22
లస: ససస స

1166 SQX1970359
పపరర: వనసకటటష

1152 NDX3099991
పపరర: కకమమరరడడడ యలర మమ

94-208/1222

1155 NDX2976462
పపరర: ననగమణణ యయమమననడడ

94-208/7

94-168/946

1158 NDX3083185
పపరర: వనలమగగన రరజ బననబననధమ

94-208/1251

తసడడ:ట శకనవరస రరవప బననబననధమ
ఇసటట ననస:25-16-23/a
వయససస:19
లస: పప
94-208/1252

1161 NDX3172889
పపరర: రరసబబయమమ మసడపరటట

94-208/1253

భరస : రసగరరజ బబహటస
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:54
లస: ససస స
94-208/1255

1164 NDX2481794
పపరర: రరజగశశరగ గబమమ

94-168/42

భరస : అనల కలమమర గబమమ
ఇసటట ననస:25-16-28 1/9
వయససస:19
లస: ససస స
95-208/18

1167 NDX2757581
పపరర: జనసర బ షపక

తసడడ:ట మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-16-33 FLAT-R2 TSR HOME
వయససస:31
లస: పప

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-42
వయససస:19
లస: ససస స

1169 NDX3066511
పపరర: పవన దగబర

1170 NDX3261534
పపరర: షపక ఖససస సరహహబ

తసడడ:ట పవన దగబర
ఇసటట ననస:25-16-50/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-208/1191

భరస : శరసబయఖ యయమమననడడ
ఇసటట ననస:25-16-17
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగ రరజ బబహటస
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట మరవల వటటట స
ఇసటట ననస:25-16-29/1
వయససస:32
లస: పప
1168 NDX2552883
పపరర: దదవఖ పసల

1157 NDX2364818
పపరర: జవత సరకక

1149 NDX3208188
పపరర: సలలమ పరలలపప గబ

భరస : వనసకటటశశరరర రరడడడ కకమమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-1/719
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పటకరష ఆకలరరత
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:39
లస: ససస స
1165 SKK0668293
పపరర: హరగ వటటట స

94-168/1254

భరస : శవననగగసశర రరవప సరకక
ఇసటట ననస:25-16-20
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-16-24
వయససస:18
లస: ససస స
1162 NDX3071750
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ రరపప ట లల

1154 NDX2994788
పపరర: రమణ మగల

94-208/1217

తసడడ:ట కలమమర పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:25-14-139
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మగల
ఇసటట ననస:25-16-15/14
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వనమమననడడ
ఇసటట ననస:25-16-17
వయససస:49
లస: పప
1159 NDX2797132
పపరర: రమజజ షపక

94-159/696

తసడడ:ట ససబబ రరవప మబచనచ
ఇసటట ననస:25-15-8/A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-16-13/1
వయససస:19
లస: ససస స
1156 NDX2976454
పపరర: సరసబయఖ వనమమననడడ

1151 NDX3268133
పపరర: పపద శవయఖ మబచనచ

1146 NDX3111556
పపరర: అనత రరమననడడ
తసడడ:ట ససబబ రరవప రరమననడడ
ఇసటట ననస:25-14-70 FNO 306
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట షఫస షపక
ఇసటట ననస:25-14-121/C
వయససస:19
లస: పప

1150 NDX2392256
పపరర: రమణ కకఠకకటట

94-208/1218

భరస : కకషష మబరగస రరమననడడ
ఇసటట ననస:25-14-70/306 9TH LANE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-14-70/A
వయససస:20
లస: పప
94-206/1149

1143 NDX3103256
పపరర: లకడమ రరమననడడ

94-208/1258

94-208/1256

94-208/1647

తసడడ:ట షపక మలమల
ఇసటట ననస:25-16-57/18
వయససస:62
లస: పప
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94-208/1114

తసడడ:ట అపప రరవప చలర
ఇసటట ననస:25-16-57/A
వయససస:21
లస: ససస స

94-208/1259

భరస : అబబబల షరహహద షపక
ఇసటట ననస:25-16-60/10A
వయససస:57
లస: ససస స

1174 NDX3290095
పపరర: సప మమశశరరరవప మననర

94-209/1084

తసడడ:ట కకషషమబరగస మననర
ఇసటట ననస:25-16-61
వయససస:51
లస: పప

1177 NDX2859007
పపరర: ఫరరర నన షపక

1172 NDX3108321
పపరర: పరఖరరజగమ షపక

1173 NDX2860252
పపరర: రమణమమ ఇలననన

94-209/983

తసడడ:ట శవ రరడడడ ఇలననన
ఇసటట ననస:25-16-61
వయససస:47
లస: ససస స

1175 NDX2454890
పపరర: కరరమబలమర సయఖద

94-228/1

తసడడ:ట మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:25-16-61
వయససస:47
లస: పప

94-228/469
1176 NDX2665388
పపరర: సయద జననతషనరసర బబగబమ

భరస : సయద కరగమబలర
ఇసటట ననస:25-16-61
వయససస:43
లస: ససస స
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94-208/1260

తసడడ:ట సద ససరజదధబన
ఇసటట ననస:25-16-69
వయససస:34
లస: ససస స
1180 NDX2483766
పపరర: ఆషసక షపక

94-208/10

94-208/1263

94-201/607

94-208/1267

94-208/1270

1184 NDX2730638
పపరర: వనసకట పదనమవత గడడ స

1187 NDX2609162
పపరర: షరరఫరబ షపక

1190 NDX2808376
పపరర: మసరసన బ షపక

1193 NDX2942746
పపరర: రరజగశశరగ మననరపలర

94-208/1273

1196 NDX3099728
పపరర: ససజజత చతబబట లల

94-208/1264

1199 NDX3061546
పపరర: ససలమర బ షపక
భరస : ఘనసబబడత షపక
ఇసటట ననస:25-16-85/10
వయససస:61
లస: ససస స

94-208/1262

1185 NDX2729606
పపరర: వనసకట శకరరస గడడ స

94-208/1265

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:25-16-78/2
వయససస:19
లస: పప
94-208/1116

1188 NDX2925717
పపరర: ఖససస శశశదన షపక

94-208/1266

తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:65
లస: పప
94-208/1268

1191 NDX2942779
పపరర: వనసకటటశశరరర మననరపలర

94-208/1269

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ మననరపలర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:55
లస: పప
94-208/1271

1194 NDX3122439
పపరర: అసకమమ రరవప మరరసర

94-208/1272

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:45
లస: పప
94-208/1274

భరస : ననగ అనల శవ శసకర చతబబట లల
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/1276

94-208/451

భరస : తనటటకకసడ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:25-16-77
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మననరపలర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససధకర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:45
లస: ససస స
1198 NDX2989598
పపరర: మణణ వనసకట శవ ధరమ తతజ
ఆరటట
తసడడ:ట సరసబ శవ రరవప ఆరటట
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:24
లస: పప

1182 NDX2747061
పపరర: తనటటకకసడ కకషష కలమమరగ

భరస : ఖససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట మలలర శశర రరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:51
లస: ససస స
1195 NDX3095494
పపరర: శకదతవ గకసథద

94-208/1115

భరస : మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-80
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలమరరరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:60
లస: పప
1192 NDX2894582
పపరర: ఉషర రరణణ నసబబరగ

1181 NDX2638674
పపరర: లమల అహమద షపక

భరస : శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:25-16-78/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట పకరకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-80
వయససస:63
లస: పప
1189 NDX2894632
పపరర: మలలర శశర రరవప నసబబరగ

1179 NDX0822361
పపరర: అజయ కలమమర పప లర సశశటట
పప లర సశశటట
తసడడ:ట కకటటశశరరరవప పపళసశశటట
ఇసటట ననస:25-16-75
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-77
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకటయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:25-16-78/2
వయససస:44
లస: పప
1186 NDX2609139
పపరర: మహబబబ వల షపక

94-208/1261

భరస : ససరగశ దసడత
ఇసటట ననస:25-16-70
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-77
వయససస:20
లస: ససస స
1183 NDX2943793
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స

1178 NDX2800837
పపరర: ననగజజఖత దసడత

1197 NDX2942720
పపరర: ససధ చచహన

94-208/1275

తసడడ:ట సతఖననరరయణ సససగ చచహన
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:27
లస: ససస స
94-168/982

94-208/1280
1200 NDX2935609
పపరర: మరసర అసకమమరరవప మరసర

తసడడ:ట మరసర సరసబశవరరవప మరసర
ఇసటట ననస:25-16-85/11A
వయససస:45
లస: పప
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1201 NDX2823235
పపరర: మరసర శరకవసత మరసర

94-208/1281

1202 NDX3139185
పపరర: మహనరరవప వరష పప

తసడడ:ట మరసర అసకమమరరవప మరసర
ఇసటట ననస:25-16-85/11A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజరరవప వరష పప
ఇసటట ననస:25-16-85B 106
వయససస:61
లస: పప

1204 NDX2994077
పపరర: వనసకట లకడమ దసడమబడడ

1205 NDX2997690
పపరర: ననగవరద న పపలలగబ

94-208/1278

భరస : వనసకటటశశరర రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:25-16-85 FLOT 505
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన రరడడ పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-85, B 208,
వయససస:40
లస: ససస స

1207 NDX2625390
పపరర: బబజరరడడడ వజజటల

1208 NDX2922490
పపరర: వజయ లకడమ వజజటల

94-208/1117

తసడడ:ట శకనవరస రరడడడ వజజటల
ఇసటట ననస:25-16-86/6
వయససస:19
లస: పప
1210 NDX3298734
పపరర: చతనరమమ పప లశశటట

94-208/1673

94-168/1280

94-208/1286

94-208/1289

94-208/1290

94-191/733

Deleted

తసడడ:ట వనసకట నరసయఖ పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:19
లస: పప

94-208/11

1220 NDX2456259
పపరర: బతస న పవన కలమఖణ

1223 NDX2924900
పపరర: కళళవత కకటబరర

94-191/768

1226 NDX2820124
పపరర: ననగ మలర శశరగ పపలలగబ

94-168/16

తసడడ:ట రరమకకషష బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:18
లస: పప

94-208/1285

1212 NDX2455871
పపరర: షపక హసన

94-208/12

1215 NDX2829307
పపరర: నలమవత బబ సడడ

94-208/1189

భరస : బటహమసడస బబ సడడ
ఇసటట ననస:25/16/99
వయససస:67
లస: ససస స
94-208/1287

1218 NDX2808764
పపరర: రరఘవనసదట రరవప పప తషల

94-208/1288

తసడడ:ట రమబలల పప తషల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:27
లస: పప
94-208/13

1221 NDX3282845
పపరర: సరగత బబదదనడడ

94-168/1267

భరస : మసరసన రరవప బబదదనడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:30
లస: ససస స
94-208/1291

94-208/1292
1224 NDX2909950
పపరర: తరరమల వశ అననరలలజయగరరర

తసడడ:ట తరరమల రరవప అననరలలజయగరరర
ఇసటట ననస:25-16-99/3A
వయససస:28
లస: పప
94-191/766

భరస : శకనవరస రరవప పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:45
లస: ససస స
1229 NDX2607786
పపరర: శకచరణ బబరగడడ

1209 NDX3191574
పపరర: కరగమబనరసర షపక

తలర : షపక ససభబన బ
ఇసటట ననస:25-16-86/37
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటబదదట కకటబరర
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:20
లస: పప
1228 NDX2803351
పపరర: శకనవరసరరవప పపలలగబ

1217 NDX2904050
పపరర: నలమవత బబ సదస

94-208/1283

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-86/8
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట బతస న ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-99/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష మబరగస కకటబరర
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:70
లస: ససస స
1225 NDX2582377
పపరర: సరయ కలమమర పపలలగబ

94-208/1284

భరస : బటహమనసదస బబ సదస
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:19
లస: ససస స
1222 NDX2925105
పపరర: వనసకయమమ కకటబరర

1214 NDX2521813
పపరర: మమణణకఖరరవప మసచనల

1206 NDX2982783
పపరర: పరరశత బబ ణస
తసడడ:ట ఆకలకరవరద నన రరవప బబ ణస
ఇసటట ననస:25-16-86/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస మసచనల
ఇసటట ననస:25-16-87/19
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:67
లస: పప
1219 NDX2918308
పపరర: వనసకటలకడమ కలసచల

94-208/1279

తసడడ:ట నజర షపక
ఇసటట ననస:25-16-86/35
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట పప లశశటట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-16-86/B
వయససస:38
లస: పప
1216 NDX2969566
పపరర: రమబలల పప తషల

1211 NDX2456028
పపరర: ననగబర వరల షపక

94-208/1277
1203 NDX2994036
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దసడమబడడ

తసడడ:ట వ వ రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:25-16-85 FLAT 505
వయససస:44
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ వజజటల
ఇసటట ననస:25-16-86/6
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:25-16-86/8
వయససస:83
లస: ససస స
1213 NDX3298726
పపరర: పప లశశటట ససబబ రరవప

94-208/1282

1227 NDX2803369
పపరర: సరయ కలమమర పపలలగబ

94-191/767

తసడడ:ట శకనవరసరరవప పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:20
లస: పప
94-208/1118

1230 NDX2923209
పపరర: వనసకట ఉమదతవ జకక

94-208/1293

భరస : రరమబ జకక
ఇసటట ననస:25-16-99/45
వయససస:28
లస: ససస స
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1231 NDX2924991
పపరర: లకడమ ససజజత తతలగణణడడ

94-208/1294

భరస : రమమరరవప తతలగణణడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/A
వయససస:57
లస: ససస స
1234 NDX2924629
పపరర: సరగత మమరగయల

94-208/1297

94-208/1225

94-208/1228

1238 NDX2918027
పపరర: ననగబర బఇవనజ షపక

94-168/813

94-208/1226

తసడడ:ట బబసజమమన మమదరపలర
ఇసటట ననస:25-16-113
వయససస:18
లస: పప

94-208/14

94-168/814

తసడడ:ట పససగళ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-16-117/1/A
వయససస:18
లస: ససస స

94-208/1229

1247 NDX2406593
పపరర: వసశ నసదదగరమ

భరస : వరపటసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:44
లస: ససస స

1250 NDX3289568
పపరర: మబకగసశశరగ కనపరగస

94-168/18

తసడడ:ట వర పటసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:25
లస: ససస స
1255 NDX2380574
పపరర: మమహబబబ సయఖద

94-208/15

తసడడ:ట అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:25-16-117/11
వయససస:44
లస: పప
1258 NDX2406585
పపరర: ససమనస నసదదగరమ

94-168/1276

తసడడ:ట పపసడనరర కరకడడ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:58
లస: పప

1242 NDX2481810
పపరర: కశమమ ఎరగగగ

1253 NDX2567469
పపరర: ననగ సరశత చతనరపరయళ

1245 NDX3121928
పపరర: శరఖమనర బబ యన ననగలకడమ

1248 NDX3253259
పపరర: వనసకట ససబటహమణఖస కనపరగస

1251 NDX3289584
పపరర: వనసకట ససబటమణఖస కనపరగస

94-168/815

1254 NDX3282035
పపరర: మసగమమ ఠగటబపపలమ

తసడడ:ట ససరఖననరరయణ చతనరపరయళ
ఇసటట ననస:25-16-117/10
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఠగటబపపలమ
ఇసటట ననస:25-16-117/11
వయససస:74
లస: ససస స

1256 NDX2612265
పపరర: వనసకయఖ అటర

1257 NDX2406601
పపరర: వజయ నసదదగరమ

1259 NDX2581726
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప అవరశరర
తసడడ:ట బబపయయ అవరశరర
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:63
లస: పప

94-168/17

94-208/1230

94-168/1247

94-168/1277

తసడడ:ట వరపటసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:29
లస: పప

94-208/1104

తసడడ:ట కకషషయఖ అటర
ఇసటట ననస:25-16-117-11/A
వయససస:56
లస: పప
94-168/20

94-208/1227

తసడడ:ట వర పటసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరపటసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:48
లస: ససస స
94-208/1626

1239 NDX2836682
పపరర: గగపస కసచరర

భరస : శరఖమనర బబ యన రవసదట కలమమర
ఇసటట ననస:25-16-116/B
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ససమన నసదదగరమ
ఇసటట ననస:25-16-117/2
వయససస:24
లస: పప
94-168/1275

94-208/1224

భరస : జననరర న ఎరగగగ
ఇసటట ననస:25-16-113
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట ������� ����
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:42
లస: పప

1246 NDX2591535
పపరర: పససగళ లకడమ పసటయ

1236 NDX2929008
పపరర: నజమ మహమమద

తసడడ:ట రరజగసదట కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:25-16-105
వయససస:21
లస: పప

1241 NDX2483733
పపరర: కలస షపక

1244 NDX3050747
పపరర: ���������� ��� ����

94-208/1296

భరస : జమర బబష షపక
ఇసటట ననస:25-16-100A
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట మదర షపక
ఇసటట ననస:25-16-110
వయససస:41
లస: పప

1243 NDX2550762
పపరర: పటకరశ మమదరపలర

1252 NDX3248309
పపరర: వ ఏస మహహతన కనపరగస

94-208/1223

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజగసదట కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:25-16-105
వయససస:19
లస: ససస స

1249 NDX3289543
పపరర: మబకగసశశరగ కనపరగస

1235 NDX2917821
పపరర: యయశశసథ రరజ వలవల

1233 NDX2924967
పపరర: మధవ తతలగణణడడ

భరస : నవన కలమమర తతలగణణడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట శతననరరయణ రరవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-100/8
వయససస:35
లస: పప

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:25-16-101
వయససస:25
లస: ససస స
1240 NDX2846830
పపరర: పటవలర క కసచరర

94-208/1295

తసడడ:ట రమమరరవప తతలగణణడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/A
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమరగయల
ఇసటట ననస:25-16-99/A
వయససస:27
లస: ససస స
1237 NDX2864395
పపరర: నజర షపక

1232 NDX2925527
పపరర: నవన కలమమర తతలగణణడడ

94-168/1264

94-168/19

తసడడ:ట ససమన నసదదగరమ
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:21
లస: పప
94-168/816

1260 NDX2866184
పపరర: సరయ కలమమర వసజజ

94-162/1329

తసడడ:ట రరజగశశర రరవప వసజజ
ఇసటట ననస:25-16-117/14
వయససస:23
లస: పప
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1261 NDX2797264
పపరర: నగగశశరరరవప చససడనరర

94-168/901

తసడడ:ట వనసకటపయఖ చససడనరగ
ఇసటట ననస:25-16-117/15
వయససస:66
లస: పప
1264 NDX2591238
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

1262 NDX3206232
పపరర: చకకవరగస చససడనరగ

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప చససడనరగ
ఇసటట ననస:25-16-117/15
వయససస:36
లస: పప
94-168/817

భరస : లకడమ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-117/17
వయససస:26
లస: ససస స

1265 NDX2396935
పపరర: లకమయఖ మదసకకరర

94-208/17

1270 NDX2464725
పపరర: అనషర ససరగపపరపప

94-168/22

భరస : వనసకట శకధర
ఇసటట ననస:25-16-117 CHUTTUGUNTA
వయససస:30
లస: ససస స

1268 NDX2392165
పపరర: నవన కకకషష రరరడడడ శనవరరపప

భరస : శకనస పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:25/16/118/17
వయససస:30
లస: ససస స
1279 NDX3223500
పపరర: నవన తతటకకర

94-208/1607

తసడడ:ట రసబబబబ తతటకకర
ఇసటట ననస:25-16-118/32
వయససస:26
లస: పప
1282 NDX3281458
పపరర: అహమదసనరసర షపక

94-168/1262

తసడడ:ట వర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:25-16-118 flat G2
వయససస:44
లస: పప
1288 NDX2943736
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల
తసడడ:ట అపపయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-119/5
వయససస:36
లస: పప

94-208/18

1269 NDX2364800
పపరర: చసదదక
ట మదసకకరర

94-208/19

1271 NDX2696656
పపరర: ససజనఖ కకనర ళళటట

94-208/1105

94-208/1106
1272 NDX2640795
పపరర: శవ ననగ మలర శశరగ
తషలమబసదసల
భరస : రరమకకషష రరవప తషలమబసదసల
ఇసటట ననస:25-16-118/1A
వయససస:66
లస: ససస స

94-208/1234

1275 NDX2611952
పపరర: కరరకకత పపదదబసటట

తసడడ:ట యయసప బబ కకనర ళళటట
ఇసటట ననస:25-16-118
వయససస:21
లస: ససస స

1277 NDX3039351
పపరర: ననలటటరగ అదతమమ ననలటటరగ

94-208/1235

1278 NDX2456069
పపరర: చసదటశశఖర ననగగపప గబ

భరస : ననలటటరగ కకటటశశర రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:25-16-118/24
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట లమజరర ననగగపప గబ
ఇసటట ననస:25-16-118/25
వయససస:24
లస: పప

1280 NDX2422459
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గగననపపడడ

1281 NDX2455913
పపరర: రమణమమ గగననపపడడ

1283 NDX3281466
పపరర: ఫసరగజ అహమద షపక

1286 NDX2992857
పపరర: తరరమలమనదనమ ఆననళళగగరర

1289 NDX3289709
పపరర: యయససరరజ దరసనపప
తసడడ:ట ననగయఖ దరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/11
వయససస:55
లస: పప

94-208/1097

తసడడ:ట హబపకక పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:25/16/118/17
వయససస:30
లస: పప

94-208/22

94-208/21

94-208/23

భరస : వనసకట ససబబయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-118/144
వయససస:69
లస: ససస స
94-168/1263

1284 NDX2693885
పపరర: మలర కరరరర న రరడడడ చతనరరరడడడ

94-208/1108

తసడడ:ట పరమమశశర రరడడడ చతనరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-118/D
వయససస:56
లస: పప
94-168/902

తసడడ:ట కకసడయఖ ఆననళళగరరర
ఇసటట ననస:25-16-119/1
వయససస:52
లస: పప
94-208/1238

94-208/16

తసడడ:ట లకమయఖ మదసకకరర
ఇసటట ననస:25-16-117/A/13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట సరరబర షపక
ఇసటట ననస:25-16-118/D
వయససస:29
లస: పప
94-208/1233

1266 NDX2364834
పపరర: ననగ లకడమ పపవరశడ
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-16-117/A1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-118/114
వయససస:76
లస: పప

భరస : సరరబర షపక
ఇసటట ననస:25-16-118/D
వయససస:60
లస: ససస స
1285 NDX2997526
పపరర: రరమకకటటరరడడడ ఆళర

94-168/21

తసడడ:ట షపక జజన
ఇసటట ననస:25-16-118/11A
వయససస:23
లస: పప
94-235/900

94-201/42

తసడడ:ట రరమమసజననయ రరడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:25-16-117/A1/4
వయససస:23
లస: పప

94-208/1107 1274 NDX2821874
1273 NDX2555902
పపరర: రరప సరయ చరణ కకలర పపడడ
పపరర: షపక ఇసరమయల

తసడడ:ట ససరగశ కలమమర కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-16-118/1A
వయససస:20
లస: పప

1263 NDX2243897
పపరర: గబనన కరర లకడమకరసత అవససర

తసడడ:ట గబననకరర అవససర
ఇసటట ననస:25-16-117/15C
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట గబరవయఖ మదసకకరర
ఇసటట ననస:25-16-117/A1
వయససస:53
లస: పప

1267 NDX2364826
పపరర: సరయ వనసకట కకషష
మదసకకరర
తసడడ:ట లకమయఖ మదసకకరర
ఇసటట ననస:25-16-117/A1/1-3
వయససస:23
లస: పప

1276 NDX3071461
పపరర: ననగమణణ పపదబ దసటట

94-208/1232

1287 NDX2992964
పపరర: రసగమమ ఆననళళగరరర

94-168/903

భరస : తరరమలమనదనమ ఆననళళగరరర
ఇసటట ననస:25-16-119/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-168/1278

1290 NDX2525731
పపరర: రమమశ శఖ

94-168/23

తసడడ:ట పసచచయఖ శఖ
ఇసటట ననస:25-16-119/16
వయససస:33
లస: పప

Page 48 of 358

1291 NDX3250701
పపరర: రమమశ ససకరక
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94-208/1635

తసడడ:ట పసచచయఖ ససకరక
ఇసటట ననస:25-16-119/16
వయససస:33
లస: పప

1292 NDX2538668
పపరర: రవ చసదట దనపసశశటట

తసడడ:ట శకనవరసరరవప దనపసశశటట
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:20
లస: పప

94-168/905 1295 NDX2895613
1294 NDX3098639
పపరర: ననగ వశశననథ రరజ నసదదవనలలగబ
పపరర: జయశక రరయల దసపససపత

Deleted

తసడడ:ట వనసకట శవ రరవప నసదదవనలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:35
లస: పప

తలర : వనసకట కకషష కలమమరగ తతట
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:18
లస: ససస స

1297 NDX3159316
పపరర: అహమమద షపక

1298 NDX2754018
పపరర: వనసకట రమణ పలవఅల

94-168/912

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-16-125/B
వయససస:49
లస: పప
1300 NDX2918142
పపరర: మరబ షపక

94-208/1242

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:25-16-127
వయససస:54
లస: ససస స
1303 NDX2547800
పపరర: ససఘవ ఎరకగబసటర

94-168/820

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:25-16-129/11
వయససస:41
లస: ససస స
1309 NDX3049962
పపరర: మధస వనలలపల

94-168/916

94-168/919

తసడడ:ట ననరరదధబన పఠరన
ఇసటట ననస:25-16-130/2
వయససస:18
లస: పప
1315 NDX2798874
పపరర: రవ గబమమ
తసడడ:ట రరమయఖ గబమమ
ఇసటట ననస:25-16-132
వయససస:32
లస: పప
1318 NDX3283140
పపరర: ససభబగఖమమ దదరరపలర
భరస : మరగయ దనస దదరరపలర
ఇసటట ననస:25-16-132/5
వయససస:41
లస: ససస స

94-168/913

తసడడ:ట మర వలర రరవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-127
వయససస:59
లస: పప

1301 NDX2851053
పపరర: కరశమమ పప టర పరటట

1302 NDX2732584
పపరర: మశశ మదరపఅల

94-168/915

1304 NDX2444263
పపరర: మమరస మమ సససకర

1307 NDX2364842
పపరర: శకలకడమ పచగగరర

94-168/25

94-208/25

1313 NDX2546034
పపరర: కకషష జజఖత ణలలకలరగస

94-168/824

తసడడ:ట మరగయ దనస దదరరపలర
ఇసటట ననస:25-16-132/5
వయససస:25
లస: పప

94-208/1243

1305 NDX2566271
పపరర: లత మమధసరగ కకడమల

94-168/821

1308 NDX2483774
పపరర: మననష దరశనపప

94-208/26

తసడడ:ట ననగరరజ దరశనఅపప
ఇసటట ననస:25-16-129/11
వయససస:23
లస: ససస స
94-168/917

1319 NDX3283157
పపరర: ఈలఆ దదరరపలర

94-168/914

తసడడ:ట డతవడ కకడమల
ఇసటట ననస:25-16-129
వయససస:18
లస: ససస స

1310 NDX3094307
పపరర: బల ననగ వనసకట శవ సరయ
కలమమర మమజగటట
తసడడ:ట వనసకట దసరర పటసరద మమజగటట
ఇసటట ననస:25-16-130/2
వయససస:24
లస: పప

1316 NDX2604924
పపరర: సరశత దదననపపడడ

94-208/1240

తసడడ:ట అదమబ మదరపఅల
ఇసటట ననస:25-16-128/4
వయససస:18
లస: పప

1311 NDX2922110
పపరర: మబసరకన షపక

94-168/918

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:25-16-130/2
వయససస:23
లస: ససస స
1314 NDX3014727
పపరర: లకడమ యయససపప గబ

94-168/922

భరస : అబటహస యయససపప గబ
ఇసటట ననస:25-16-132
వయససస:47
లస: ససస స
94-168/825

భరస : కకశశర కలమమర దదననపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-132/4
వయససస:22
లస: ససస స
94-168/1268

1299 NDX2918191
పపరర: సలస షపక

తసడడ:ట ససబబరరమయఖ పలవఅల
ఇసటట ననస:25-16-126/4, 2ND LANE
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకషష ణలలకలరగస
ఇసటట ననస:25-16-132
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/923

1296 NDX3073095
పపరర: అశశక కలమమర మదరపఅల
తసడడ:ట తరరపతయఖ మదరపఅల
ఇసటట ననస:25-16-125/2B
వయససస:28
లస: పప

భరస : హహజకకఆ రరజ పచగగరర
ఇసటట ననస:25-16-129/11
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వజయ బబబబ వనలలపల
ఇసటట ననస:25-16-130
వయససస:32
లస: పప
1312 NDX2995124
పపరర: షరహహద ఖమన పఠరన

94-208/1239

భరస : జజగయఖ సససకర
ఇసటట ననస:25-16-129
వయససస:46
లస: ససస స
94-191/504

94-168/904
1293 NDX3094380
పపరర: ననగ వశశననథ రరజ నసదదవనలలగబ

తసడడ:ట వనసకట శవ రరవప నసదదవనలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనరయఖ వడడదల
ఇసటట ననస:25-16-128/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబబ ఎరకగబసటర
ఇసటట ననస:25-16-128/6
వయససస:20
లస: ససస స
1306 NDX0936518
పపరర: శసకరమమ తతడర నపప

94-168/24

1317 NDX2459212
పపరర: వజయ దదరగపఅల

94-168/26

తసడడ:ట మమరగయమ దనస దదరగపఅల
ఇసటట ననస:25-16-132/5
వయససస:22
లస: పప
94-168/1269

1320 NDX2444230
పపరర: లకడమ కకమబమరగ

94-168/27

భరస : బబలయఖ కకమబమరగ
ఇసటట ననస:25-16-132/6
వయససస:34
లస: ససస స
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1321 NDX2547859
పపరర: లకడమ కకమబమరగ
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94-168/826

1322 NDX3066974
పపరర: వజయ కలమమరగ వలలటట

94-168/924

భరస : బబలయఖ కకమబమరగ
ఇసటట ననస:25-16-132/6
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజ వలలటట
ఇసటట ననస:25-16-132/7a
వయససస:21
లస: ససస స

94-168/925
1324 NDX2918977
పపరర: శవ సతఖ ననరరయణ
గరశరరబబ ఈనన
తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప గరశరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-16-133/1
వయససస:39
లస: పప

1325 NDX2918878
పపరర: దతవక గరశరరబబ ఈనన

భరస : శవ సతఖననరరయణ గరశరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-16-133/1
వయససస:33
లస: ససస స

1327 NDX3262326
పపరర: నరమల మదరపఅల

1328 NDX2444206
పపరర: పవన కలమమర మమదరపలర

94-168/1252

భరస : పటసరద రరవప
ఇసటట ననస:25-16-133/1
వయససస:43
లస: ససస స
1330 NDX3152956
పపరర: చసదట చలక
తసడడ:ట రసబబబబ చలక
ఇసటట ననస:25-16-133/2A
వయససస:28
లస: పప
1333 NDX2767937
పపరర: పరటథధశ బబబబ మదరపఅల

94-168/931

94-168/827

94-168/933

తసడడ:ట తనమస సరతషలకరర
ఇసటట ననస:25-16-155
వయససస:21
లస: పప

94-168/928

1340 NDX3195278
పపరర: రవతతజ గగలర

94-231/1153

1343 NDX2586360
పపరర: అనల కకరణ కకసడ

94-208/1246

1346 NDX3026820
పపరర: వజయలకడమ ఈవపరగ

94-208/1221

1349 NDX3159613
పపరర: శకనవరస రరవప సనరగన
తసడడ:ట సతఖసననరరయణ సనరగన
ఇసటట ననస:25-16-155
వయససస:32
లస: పప

1332 NDX3140167
పపరర: సలమమన రరజ మదరపఅల

94-168/930

1335 NDX2481844
పపరర: మరగయమమ కదతటట

94-168/29

1338 NDX3170768
పపరర: ఎలజబబత కకడమల

94-168/932

భరస : రరజ రరవప కకడమల
ఇసటట ననస:25-16-134/6
వయససస:52
లస: ససస స
94-168/935

94-168/828

1341 NDX3279601
పపరర: వనసకటటష గగర

94-168/1260

తసడడ:ట శవయఖ గగర
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:18
లస: పప
1344 NDX3013901
పపరర: పరశతసమమ దసగరరసపపడడ

94-168/936

భరస : కకషష రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-154/1
వయససస:72
లస: ససస స
94-168/938

1347 NDX3255015
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈవపరగ

94-168/1248

Deleted

భరస : శకనవరస రరడడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-154/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-168/829

94-168/929

భరస : జగమస కదతటట
ఇసటట ననస:25-16-134
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట పరల కకసడ
ఇసటట ననస:25-16-154
వయససస:22
లస: పప
94-168/937

1329 NDX2926681
పపరర: శరరష మదరపఅల

తసడడ:ట పటకరశస
ఇసటట ననస:25-16-133-2/A
వయససస:42
లస: పప

Deleted

తసడడ:ట రరమ కకషష రరడడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-154/1
వయససస:54
లస: పప
1348 NDX2587137
పపరర: అనద కలమమర సరతషలకరర

1337 NDX3183753
పపరర: నవ జవన కకడమల

94-168/1251

తసడడ:ట సలమమన రరజ మదరపఅల
ఇసటట ననస:25-16-133-2/4
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట ససజవయఖ గగలర
ఇసటట ననస:25-16-136
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ పపలర యఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:33
లస: పప
1345 NDX3013893
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈవపరగ

94-168/28

తసడడ:ట రరజ రరవప కకడమల
ఇసటట ననస:25-16/134
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట జయబబబ తమసట
ఇసటట ననస:25-16-135
వయససస:20
లస: పప
1342 NDX3061009
పపరర: ఓసకరర వసగపరటట

1334 NDX3171519
పపరర: వసరసథమమమ చలక

1326 NDX3262250
పపరర: పటసరద రరవప మదరపఅల
తసడడ:ట పటకరశస
ఇసటట ననస:25-16-133/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : రసబబబబ చలక
ఇసటట ననస:25-16-133/2A
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదట రరవప కసదతటట
ఇసటట ననస:25-16-134
వయససస:33
లస: ససస స
1339 NDX3185261
పపరర: సయపవన తమసట

94-168/926

భరస : చసదట చలక
ఇసటట ననస:25-16-133/2A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట సలమమన రరజ మదరపఅల
ఇసటట ననస:25-16-133-2/A
వయససస:18
లస: పప
1336 NDX2549541
పపరర: రజన కసదతటట

1331 NDX3165396
పపరర: అనసష చలక

94-208/1245

తసడడ:ట భబషణస గబమమ
ఇసటట ననస:25-16-133
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట దతవదననస మమదరపలర
ఇసటట ననస:25-16-133/2
వయససస:21
లస: పప
94-168/927

1323 NDX2860526
పపరర: రరమయఖ గబమమ

తసడడ:ట రరమ కకషష రరడడడ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:25-16-154/1 FLOT NO 202
వయససస:54
లస: పప
94-168/939

1350 NDX2444255
పపరర: వజయ కలమమర కకదమల

94-168/30

తసడడ:ట ఇమమనయయలల కకదమల
ఇసటట ననస:25-16-159
వయససస:21
లస: ససస స
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1351 NDX3289485
పపరర: రరబబన పచ గగరర
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94-168/1274

తసడడ:ట శరససన
ఇసటట ననస:25-16-161
వయససస:59
లస: పప
1354 NDX2714871
పపరర: పటవణ కలమమర బతషల

94-208/1110

94-168/942

94-168/945

94-168/1273

94-168/949

94-168/831

94-168/953

భరస : హరగ బబబబ రగషససగగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:49
లస: ససస స

1364 NDX3164340
పపరర: కకప ఇనమబకకమ

1367 NDX3020849
పపరర: లకడమ కలరపరటట

1370 NDX2798247
పపరర: యమమన దదసత

1373 NDX3283645
పపరర: అశశక కకడమల కకడమల

94-208/1248

1376 NDX2533941
పపరర: రరజ వనమబల

94-168/948

94-168/950

భరస : రరమబ రగషససగగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:31
లస: ససస స

94-168/944

1362 NDX3287216
పపరర: శవ ననగ రరజ చలర

94-168/1272

1365 NDX2347128
పపరర: పటభబ కలమమర తమమశశటట

94-168/31

1368 NDX2807907
పపరర: భబసకర రరవప బసడరర

94-168/951

తసడడ:ట ససబబరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:25-16-175
వయససస:32
లస: పప
94-168/952

1371 NDX3252608
పపరర: భబలకడమ బతష
స ల

94-168/1245

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/1270

1374 NDX2535383
పపరర: బబజ షపక

94-168/32

తసడడ:ట మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:25-16-177/12
వయససస:27
లస: పప
94-168/33

Deleted

1379 NDX3175940
పపరర: శరసత రగషససగగ

1359 NDX3081072
పపరర: సరమమజఖస తనరరర

తసడడ:ట కకషష తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-173
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట యలర మసద
ఇసటట ననస:25-16-178/1
వయససస:56
లస: పప
94-168/955

94-168/941

తసడడ:ట ఆసజననయబలల చలర
ఇసటట ననస:25-16-171
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట ఎసపస రమమ కకడమల
ఇసటట ననస:25-16-177
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట యగగసదట చసద
ఇసటట ననస:25-16-177/15c
వయససస:28
లస: పప
1378 NDX2892446
పపరర: అనసష రగషససగగ

94-168/830

తసడడ:ట యలర యఖ దదసత
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట శవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:25-16-176/A
వయససస:26
లస: పప
1375 NDX3131786
పపరర: ససధధర చసద యగగసదట

1361 NDX2608057
పపరర: మహమమద హహసపన షపక

1356 NDX3031507
పపరర: వనసకటటశశరరర పగడల

భరస : వనసకట రరవప తనరరర
ఇసటట ననస:25-16-163
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకడమ పటకరశ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-16-174
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససవరగగపస పప రరమలర
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:22
లస: ససస స
1372 NDX3108560
పపరర: భబసకర రరవప గబసజ

94-168/943

భరస : నలకసటస
ఇసటట ననస:25-16-172
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-174
వయససస:38
లస: ససస స
1369 NDX2597953
పపరర: యయశశదన పప రరమలర

1358 NDX3032315
పపరర: వరసస బబబబ తనరరర

94-208/1109

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ పగడల
ఇసటట ననస:25-16-163
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-16-171
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ ననగ రరజ చలర
ఇసటట ననస:25-16-171
వయససస:21
లస: ససస స
1366 NDX2934594
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-208/1111

తసడడ:ట బబలర యఖ తనరరర
ఇసటట ననస:25-16-163
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట కకషషయఖ కరగక
ఇసటట ననస:25-16-168
వయససస:34
లస: పప
1363 NDX3287240
పపరర: మహ లకడమ చలర

1355 NDX2714483
పపరర: రతర కలమమరగ బతషల

1353 NDX2714772
పపరర: నవన బబబబ బతషల

తసడడ:ట మరగయదనస బతషల
ఇసటట ననస:25-16-162
వయససస:32
లస: పప

భరస : నవన బబబబ బతషల
ఇసటట ననస:25-16-162
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పగడల
ఇసటట ననస:25-16-163
వయససస:55
లస: ససస స
1360 NDX2934511
పపరర: వనసకట శవ పటసరద కరగక

94-168/940

భరస : మరగయదనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-162
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట మరగయదనస బతషల
ఇసటట ననస:25-16-162
వయససస:30
లస: పప
1357 NDX3031523
పపరర: మలమమ పగడల

1352 NDX2769255
పపరర: జయ భబరత బతష
స ల

94-168/956

1377 NDX2892297
పపరర: హరగబబబబ రగషససగగ

94-168/954

భసధసవప: అనసష రగషససగగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:64
లస: పప
1380 NDX3166410
పపరర: రరమబ రగసససగ

94-168/957

తసడడ:ట హరగ బబబబ రగసససగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:28
లస: పప
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94-168/958

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:25-16-182
వయససస:33
లస: పప
1384 NDX2934487
పపరర: రమలకడమ వరరషలమ

94-168/960

94-208/1250

తసడడ:ట వరరసరశమ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:60
లస: పప
1393 NDX2986586
పపరర: రరజగశశరగ రసగగశశటట

94-168/963

94-168/966

94-168/38

94-168/39

భరస : వనసకట రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-16-233
వయససస:19
లస: ససస స

94-168/961

94-168/970

1394 NDX3096526
పపరర: శకనస కరసననబబ ఈనన

94-168/964

1389 NDX2346989
పపరర: శక హరర కరళ చరణ లకడమశశటట

94-168/35

1392 NDX2986255
పపరర: రగజ రసగగశశటట

94-168/962

1395 NDX2754950
పపరర: మరగయమమ నననన

94-168/965

భరస : కకటట ననగబలల నననన
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:48
లస: ససస స
94-197/1120

1398 NDX3029642
పపరర: మణణ కలమమర దతవరరర

94-168/967

తసడడ:ట ఎడడకకసడలల దతవరరర
ఇసటట ననస:25-16-203
వయససస:23
లస: పప

1400 NDX2551281
పపరర: సరయ వసశ శరగగగరగ

94-168/834

1401 NDX3160512
పపరర: వనసకయమమ బటటట ల

94-168/968

భరస : బబలర బబబబ
ఇసటట ననస:25-16-211
వయససస:48
లస: ససస స
94-168/1259

1406 NDX3042710
పపరర: దతవళర మలర శశరగ

94-168/971

భరస : దతవళర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:25-16-226
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/1240

94-168/833

భరస : రరజ రసగగశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట దతవళర అనవనజయమ
ఇసటట ననస:25-16-226
వయససస:38
లస: పప
1408 NDX3224441
పపరర: తటవనణణ గబసజ

1391 NDX2986602
పపరర: రరజ రసగగశశటట

1403 NDX3272572
పపరర: అనల ననయక కగతనవత

1386 NDX2552388
పపరర: లకడమ వనమబల

తసడడ:ట శకనవరసరరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట పపలమర రరవప శరగగగరగ
ఇసటట ననస:25-16-206/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట సనకరరలసగమ ఎస
ఇసటట ననస:25-16-218
వయససస:36
లస: పప
1405 NDX3001476
పపరర: దతవళర రరఘవపలల

94-168/34

తసడడ:ట శకనస కలసచల
ఇసటట ననస:25-16-198
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప చరతనగల
ఇసటట ననస:25-16-205
వయససస:21
లస: పప
1402 NDX2443786
పపరర: ససరగశ ఎస

1388 NDX2444784
పపరర: పరపమమ తమమశశటట

1397 NDX2986107
పపరర: దసరర రరవప కలసచల

94-208/1249

భరస : కకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:25-16-185
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమపత కరసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:49
లస: పప

భరస : బటమమయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:25-16-194
వయససస:37
లస: ససస స
1399 NDX2347342
పపరర: వజయ కలమమర చరతనగల

94-168/832

తసడడ:ట శవయఖ రసగగశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట రరజ రసగగశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:19
లస: ససస స
1396 NDX3165339
పపరర: ససబబయమమ బటటట ల

1385 NDX2552933
పపరర: కకటటశశర రరవప వనమబల

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-186
వయససస:51
లస: ససస స
94-168/36

1383 NDX3107018
పపరర: ససధఖ రరణణ బబ జజర గన

తసడడ:ట హరగష బబ జరగన
ఇసటట ననస:25-16-183
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:25-16-185
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ మదనల
ఇసటట ననస:25-16-185
వయససస:42
లస: ససస స
1390 NDX2347185
పపరర: శకనవరసరరవప లకడమశశటట

94-168/959

భరస : రరసబబబబ కలసచనల
ఇసటట ననస:25-16-182
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససధకర వరషల
ఇసటట ననస:25-16-184/8
వయససస:31
లస: ససస స
1387 NDX3121795
పపరర: వనసకయమమ మదనల

1382 NDX3074259
పపరర: దతవ కలసచనల

1409 NDX2443760
పపరర: రగణబక తరరమలకకసడ
భరస : సతఖననరరయణ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:25-16-243
వయససస:33
లస: ససస స

1404 NDX2929248
పపరర: శరవణన ససదనరగకడడ
రరజమహన
భరస : శరవణన రరజమహన
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:30
లస: ససస స
1407 NDX3224219
పపరర: తటవనణణ గబసజ

94-168/969

94-168/1239

భరస : వనసకటరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-16-233
వయససస:19
లస: ససస స
94-168/40

1410 NDX2816833
పపరర: మహన కకశశర వలలర పప

94-168/973

తసడడ:ట బబలకకషష
ఇసటట ననస:25-16-243
వయససస:19
లస: పప
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1411 NDX2809549
పపరర: శరఖమలత మమదరమమటర

94-168/974

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:34
లస: ససస స
1414 NDX3041050
పపరర: మమబబ బ షపక

94-181/1248

94-168/975

తసడడ:ట చలమమ రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-264
వయససస:53
లస: పప
94-168/977

భరస : బటహమయఖ రరససకకసటబర
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:44
లస: ససస స
94-207/674

భరస : బబలసససదర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:25-16-304/43
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట చతనరయఖ
ఇసటట ననస:25-16-304/63
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-401
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల గబమమ
ఇసటట ననస:25-16-2081/5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:25-17-90
వయససస:23
లస: ససస స

94-197/1121

1424 NDX3253200
పపరర: మహహత మలలర ల

1427 NDX3013521
పపరర: వనసకట రమణ రరగరల

1430 NDX2934537
పపరర: ససబబరరవప మకకల

1433 NDX3108859
పపరర: ససరర బబబబ కకలలర పలర

95-208/1107

1436 NDX2935534
పపరర: పవన కలమమర కగతవరపప

94-168/1246

1439 NDX2543478
పపరర: ససధఖ రరణణ పప తత
స రగ
తసడడ:ట పరసడడరసగ రరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:20
లస: ససస స

1422 NDX0783308
పపరర: అరరణ కకతస పపల

94-168/756

1425 NDX3129244
పపరర: జ అసజన సరయ గగపరరజ

94-182/1223

భరస : జ వ ఏల ఏస శరమ శరమ
ఇసటట ననస:25-16-304/63
వయససస:51
లస: ససస స
94-168/978

1428 NDX3012580
పపరర: షపక మహమమద నహల షపక

94-168/897

తసడడ:ట షపక జన షపక
ఇసటట ననస:25/16/304/116
వయససస:19
లస: పప
94-168/980

1431 NDX3026747
పపరర: వనసకట మణణకరసత మలర

94-168/981

తసడడ:ట శకనస మలర
ఇసటట ననస:25-16-501
వయససస:18
లస: పప
94-208/1257

1434 NDX2596401
పపరర: మసరసన వల షపక

94-159/697

తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:25-17-11
వయససస:47
లస: పప
94-234/1363

తసడడ:ట రరస పటసరద కగతవరపప
ఇసటట ననస:25-17-18/2
వయససస:33
లస: పప
94-159/3

94-168/976

భరస : శకనవరససలల కకతస పపల
ఇసటట ననస:25-16-304/8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట రసబబబబ కకలలర పలర
ఇసటట ననస:25-16-4814
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట షపక
ఇసటట ననస:25-17-11
వయససస:20
లస: పప
1438 NDX2442390
పపరర: సరశత మమనక కకసడన

1421 NDX2906691
పపరర: శకనవరస రరవప ఏసదనరఠర

తసడడ:ట హరగబబబబ మకకల
ఇసటట ననస:25-16-456/7
వయససస:24
లస: పప
94-208/1112

94-168/837

భరస : చనర కకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:25-16-273/1
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప రరగరల
ఇసటట ననస:25-16-304/75
వయససస:27
లస: ససస స
94-168/979

1416 NDX2573335
పపరర: పటవణ కలమమర తపపపటర

94-163/1283 1419 NDX2934628
1418 NDX2971869
పపరర: మమడడకకసడడ మలర కరరరర న రరవప
పపరర: గబరవమమ ఒరరస

తసడడ:ట రసబబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:25-16-304/48
వయససస:21
లస: ససస స
94-187/648

94-168/1253

తసడడ:ట శకనవరసరరవప తపపపటర
ఇసటట ననస:25-16-264
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట వరననరరయణ ఏసదనరఠర
ఇసటట ననస:25-16-304/4
వయససస:36
లస: పప

1423 NDX2946929
పపరర: లకరబ మమ కరకలమమనస

1435 SQX2045342
పపరర: యశన షపక

94-168/836

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-271
వయససస:45
లస: పప

1420 NDX2837375
పపరర: అనసతమమ రరససకకసటబర

1432 NDX2615698
పపరర: రరజఖ లకడమ గబమమ

1415 NDX2578144
పపరర: ననగగశశరరవప ననలస

1413 NDX3264702
పపరర: లకడమ రరధన బతష
స ల

భరస : శవ రరసబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-253/7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబరరవప ననలస
ఇసటట ననస:25-16-261
వయససస:62
లస: పప

1417 NDX3026671
పపరర: తరరపత రరడడడ ఇనగసటట

1429 NDX3026689
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-168/835

తసడడ:ట వనసకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:25-16-249
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబల ససదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:25-16-256/2/B
వయససస:47
లస: ససస స

1426 JBV3189222
పపరర: చతనర కగశవపలల గగపసదతసస

1412 NDX2556744
పపరర: ఆసజననయబలల వనమబల

1437 NDX3267408
పపరర: సరసబశవరరవప కడడయమల

94-207/844

తసడడ:ట వనసకయఖ కడడయమల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:74
లస: పప
94-159/698

1440 NDX2424075
పపరర: పపదమలలర భబలకడమ

94-159/4

భరస : పపదమలలర భబసకర
ఇసటట ననస:25-17-97
వయససస:46
లస: ససస స
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1441 NDX2592541
పపరర: వనసకట రమణ పపదమలలర

94-159/699

తసడడ:ట భబసకర రరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:25-17-97
వయససస:22
లస: పప
1444 NDX2836831
పపరర: రగహహత దతవ కలఠరరర

94-187/930

94-229/1312

94-206/1058

94-206/1151

94-206/56

94-206/1153

94-203/631

తసడడ:ట సరసబశవరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:25-17-494
వయససస:32
లస: పప

1454 NDX3031234
పపరర: అనసరరధ పపలలగసటట

94-229/1254

94-208/1298

1449 NDX2335404
పపరర: ననగగసధర కలమమర వడన
ర డడడ

1452 NDX2618312
పపరర: ననగబబబబ రగహహణణ

94-206/1061

1455 SQX2106128
పపరర: ననగమణణ తతట

95-208/1108

94-168/1249 1458 NDX2754901
1457 NDX3257565
పపరర: సరయ పటసనర కలమమర తతలర మకలల
పపరర: ననగగశశర రరవప మలర

1460 NDX3023603
పపరర: మసరసన వల షపక

1463 NDX2648772
పపరర: ససలలమన బబష షపక

1466 NDX2667244
పపరర: అబబబల కలమమ షపక

1469 NDX2845527
పపరర: తతట తతజ శక
తసడడ:ట నరగసదట
ఇసటట ననస:25-17-494
వయససస:19
లస: పప

94-206/55

తసడడ:ట చసదటయఖ తతట
ఇసటట ననస:25-17-166/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/1152

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల మలర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:74
లస: పప
94-168/985

94-24/760
1461 NDX1439281
పపరర: ససబబబరరవప పరపసరన పరపసరన

తసడడ:ట కకటయఖ పరపసన
ఇసటట ననస:25-17-343/123A
వయససస:47
లస: పప
94-190/597

1464 NDX3178027
పపరర: అనరపపరష మటటపలర

94-230/962

భరస : ససబబరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:25-17-440
వయససస:60
లస: ససస స
94-201/608

తసడడ:ట ఖలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-447/1
వయససస:26
లస: పప
94-222/15

94-191/734

తసడడ:ట రరసబబబబ రగహహణణ
ఇసటట ననస:25-17-134
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-17-433
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కరససనకకటబ
ఇసటట ననస:25-17-445
వయససస:57
లస: ససస స
1468 NDX2452688
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసదసల

94-206/1059

తసడడ:ట నభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-17-343/45
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ట అమరగశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:25-17-349
వయససస:20
లస: పప
1465 NDX2667863
పపరర: భబనసమత కరససనకకటబ

1451 NDX2653723
పపరర: షరరఫ షపక

1446 NDX2658490
పపరర: ఖదధర బబష షపక

తసడడ:ట ససజవరరవప వడన
ర డడడ
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట మబరళ కకషష తతలర మకలల
ఇసటట ననస:25-17-306/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల మలర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:74
లస: పప
1462 NDX2701159
పపరర: హహమసత కకతస మమసస

94-229/1500

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపలలగసటట
ఇసటట ననస:25-17-150
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:25-17-215
వయససస:53
లస: ససస స
1459 NDX2754968
పపరర: ననగగశశర రరవప మలర

1448 NDX3223872
పపరర: మహమమద హహసపన షపక

94-159/701

తసడడ:ట మహబబబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:25-17-130
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:25-17-132/a
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపరష చసదట రరవప పసదదళర
ఇసటట ననస:25-17-134/15
వయససస:76
లస: ససస స
1456 NDX2423663
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-208/19

తసడడ:ట ఖమశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-17-130/13
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:25-17-132/a
వయససస:46
లస: ససస స
1453 NDX2835049
పపరర: బబబ సరగజన పసదదళర

1445 SQX1721828
పపరర: యగమమ మమరరగబ

1443 NDX2602449
పపరర: మనస దనచతపలర

తసడడ:ట కకటటశశరరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:25-17-99/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సతఖస మమరరగబ
ఇసటట ననస:25-17-117/4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:25-17-130/13
వయససస:28
లస: పప
1450 NDX2653335
పపరర: ఫరతమ షపక

94-159/700

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:25-17-99/a
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కలఠరరర
ఇసటట ననస:25/17/112
వయససస:20
లస: ససస స
1447 NDX2819522
పపరర: మసరసన వల షపక

1442 NDX2601524
పపరర: కకటటవనరరవ దనచతపలర

1467 NDX2606424
పపరర: హరగపస
ట రద పసనపరల

94-202/648

తసడడ:ట నరసససహ మబరగస పసనపరల
ఇసటట ననస:25-17-477
వయససస:56
లస: పప
94-222/732

1470 NDX2633899
పపరర: లకడమ నరసమమ గగలర పలర

94-221/778

భరస : రసగరరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:25-17-504/1
వయససస:52
లస: ససస స
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94-221/779

తసడడ:ట రసగరరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:25-17-504/1
వయససస:19
లస: ససస స
1474 NDX2662021
పపరర: శరకవణణ కటకస

94-207/566

94-221/1104

94-232/1077

94-232/1078

94-203/633

94-208/1299

94-233/985

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:25-18-115/4
వయససస:61
లస: ససస స

1484 NDX2658078
పపరర: పదనమవత దతవ పపసడతల

1487 SQX1824614
పపరర: వనసకట నవన కలమమర చచట

1490 NDX2632057
పపరర: మధవ చతనరసశశటట

1493 NDX2632107
పపరర: శరరద దతవ కసకణనల

94-233/987

95-215/1450

1496 SQX1824606
పపరర: ఏస ఏన వ సరయ కలమమర
బబ మమడనల
తసడడ:ట రరధ కకషష బబ మమడల
ఇసటట ననస:25-18-101/A
వయససస:22
లస: పప
1499 SQX2151421
పపరర: అరరర న కలమమర గకసథద
తసడడ:ట కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:25-18-115/4
వయససస:33
లస: పప

94-212/966

1479 NDX2653269
పపరర: ఫజజలలమక షపక

94-206/1060

1482 SQX2282994
పపరర: శకనవరస పరరచరగ

95-215/1458

తసడడ:ట నరసససహమబరగస పరరచరగ
ఇసటట ననస:25-18-30/C
వయససస:18
లస: పప
94-233/983

1485 NDX2737880
పపరర: పటసన కకమమరర పమబల

94-160/529

తసడడ:ట నరసససహరరవట పమబల
ఇసటట ననస:25-18-58/3
వయససస:18
లస: ససస స
95-215/88

1488 NDX2802825
పపరర: భవఖ శక దతవలపలలర

94-203/695

తసడడ:ట వశశననథస దతవలపలలర
ఇసటట ననస:25-18-73/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-233/982

1491 NDX2632081
పపరర: హరగ బబబబ కసకణనల

94-233/984

తసడడ:ట శవయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:25-18-79/10
వయససస:39
లస: పప
94-233/986

భరస : హరగ బబబబ కసకణనల
ఇసటట ననస:25-18-79/10
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట కకశశర చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-79/b
వయససస:22
లస: పప
1498 SQX2151397
పపరర: కకటట రతర కలమమరగ గకసథద

94-207/847

భరస : శకనవరస బబబబ చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:25-18/79/10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-79/10
వయససస:33
లస: పప
1495 NDX2634780
పపరర: పటవణ కలమమర చతనరసశశటట

1481 NDX3267929
పపరర: కరగమబన షపక

1476 NDX2822849
పపరర: కకటటశశరగ బతష
స ల

తసడడ:ట ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:25-17-1321a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట గబరర పటసరద చచట
ఇసటట ననస:25-18-69/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతలర మకలల
ఇసటట ననస:25-18-77/7
వయససస:35
లస: పప
1492 NDX2632065
పపరర: శకనవరస బబబబ చతనరసశశటట

94-223/1306

భరస : ససబరర మణణయస పపసడతల
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట చకకపరణణ చనవర
ఇసటట ననస:25-18-68/2,
వయససస:22
లస: పప
1489 NDX2769867
పపరర: హరగబబబబ తతలర మకలల

1478 NDX3080744
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పమడడ

94-221/18

భరస : సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-17-510
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లమల షపక
ఇసటట ననస:25-18-18
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జగమల ససపత కలమమర
ఇసటట ననస:25-18-36/3
వయససస:58
లస: ససస స
1486 NDX2606648
పపరర: యశశధర చనవర

94-210/1067

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:25-17-510
వయససస:42
లస: పప

భరస : పరరరసరరధద అననర
ఇసటట ననస:25-18-2/a
వయససస:22
లస: ససస స
1483 NDX3160181
పపరర: ననగమలలర శశరగ జమల

1475 NDX2840262
పపరర: ఈశశరగ దతవ గబసజ

1473 NDX2529220
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప కకలర మడ

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకలర మడ
ఇసటట ననస:25-17-504/1 2ND LANE
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరమమశశరరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-17-510
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : SIVA MAHANKALI
ఇసటట ననస:25-17-510
వయససస:35
లస: ససస స
1480 NDX2827616
పపరర: మధసరరసజల అననర

94-221/873

భరస : సరసబ శవ రరవప గగలథధ
ఇసటట ననస:25-17-504/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:21
లస: ససస స
1477 NDX3299328
పపరర: ARUNA MAHANKALI

1472 NDX2985059
పపరర: బబజర గగలథధ

1494 NDX2734606
పపరర: లలమవత లమమలల

94-156/925

భరస : బబలకకకషణ లమమలల
ఇసటట ననస:25-18-79/A
వయససస:71
లస: ససస స
95-215/89

1497 NDX2662625
పపరర: అవననశ కలమమర మలలర

94-236/671

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-18-104/2
వయససస:22
లస: పప
95-215/1451

1500 NDX3208998
పపరర: అసకమమ రరవప పలర పప

94-232/1076

Deleted

తసడడ:ట చనర వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప
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1501 SQX1031236
పపరర: మధసరస వరయబరర
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95-215/1452

తసడడ:ట తనఖగరరజ
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:55
లస: పప
1504 SQX2268258
పపరర: నలమబబరర వరయబరర

95-215/1455

95-215/90

94-206/57

95-215/91

94-163/1284

94-162/1247

94-208/27

తసడడ:ట రరజబబబబ అసబటట
ఇసటట ననస:25-22-287
వయససస:18
లస: పప

94-206/58

1517 NDX2683472
పపరర: కసబబల శకనవరసరరవప

1520 NDX2766053
పపరర: బబబబ దనసరగ

1523 NDX3288180
పపరర: పపటమ కలమమర నకలరరలపత

95-224/67

1526 SQX2040285
పపరర: శవ పటసరద నజజసపటరస

94-203/29

1529 NDX2588804
పపరర: శవ కకషషమమచనరగ ఠరబబ
తసడడ:ట శవరకకషష ననగరరజ
ఇసటట ననస:25/22/316
వయససస:31
లస: పప

94-161/625

1512 NDX2642296
పపరర: చదదక
ట ర కటటకమ

94-206/1062

1515 SQX2046621
పపరర: ననగతషలసస కకసడపరటటరగ

95-219/822

తసడడ:ట అమమయఖ
ఇసటట ననస:25-20-13/A
వయససస:19
లస: ససస స
94-203/634

1518 NDX2392751
పపరర: బబబబ బతష
స ల

94-203/30

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-20-110 SAMPATH NAGAR
వయససస:26
లస: పప
94-201/668

1521 SQX2048098
పపరర: కరవనరగ నల

95-224/1193

తసడడ:ట శకనస నల
ఇసటట ననస:25-21-109
వయససస:19
లస: ససస స
94-203/791

1524 NDX2602795
పపరర: పవన కలమమర జరరగబమమలమ

94-161/558

తసడడ:ట యహనస జరరగబమమలమ
ఇసటట ననస:25-22-47
వయససస:21
లస: పప
95-224/1194

తసడడ:ట శరసబయఖ నజజసపటరస
ఇసటట ననస:25-22-185
వయససస:21
లస: పప
95-224/1195

1509 NDX2817773
పపరర: అమబలఖ పప తన

తసడడ:ట లకమయఖ కటటకమ
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : శవ ననగలకడమ పపరచనరరర
ఇసటట ననస:25-22-25
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట జజరర బబ సగబరర
ఇసటట ననస:25-22-96
వయససస:23
లస: ససస స
1528 SQX2030419
పపరర: పకథదశ అసబటట

1514 NDX2466647
పపరర: పవన కలమమర మమరల

95-215/1457

తసడడ:ట బబలరసకకసడ శశశలజ
ఇసటట ననస:25-18-122/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట రగశయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:25-21-94
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప చకకస
ఇసటట ననస:25-21-1654/1
వయససస:30
లస: ససస స
1525 SQX1685171
పపరర: పప లతలర బబ సగబరర

94-161/556

తసడడ:ట కసబబల ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-20-103
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట ససభబన సయద
ఇసటట ననస:25-21-42
వయససస:19
లస: ససస స
1522 NDX2392108
పపరర: అణబ భబరర వ చకకస

1511 NDX2455939
పపరర: మహమడద రఫస షపక

1506 SQX2231645
పపరర: కలమమర సరశమ వరయబరర

Deleted

తసడడ:ట ససబబ రరవప మమరల
ఇసటట ననస:25-20-13
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ ఆరరత
ఇసటట ననస:25-20-67/W
వయససస:73
లస: పప
1519 NDX2618353
పపరర: జరరన బబగబమ సయద

1508 NDX2603637
పపరర: శశశలజ బబలరసకకసడ

95-215/1454

తసడడ:ట మధసరస
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట పసరర వరల షపక
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసస బబదసబ
ఇసటట ననస:25-19-79/6b
వయససస:21
లస: పప
1516 NDX3038932
పపరర: ననగగశశర రరవప ఆరరత

95-215/1456

భరస : శకనవరస రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:25-18-122/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహమడద రఫస షపక
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:28
లస: ససస స
1513 SQX1910934
పపరర: భబణబ పటకరశష బబదసబ

1505 SQX1031210
పపరర: కలమమర సరశమ వరయబరర

1503 SQX1031202
పపరర: రవ చసదట వరయబరర

తలర : అనరపపరష వరయబరర
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట మధసరస
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట కకసడల రరవప కరటటరగ
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:25
లస: పప
1510 NDX2455889
పపరర: జరజననబ షపక

95-215/1453

భరస : మధసరస వరయబరర
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవ చసదట
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:27
లస: ససస స
1507 SQX1824663
పపరర: హననమసతష రరవప కరటటరగ

1502 SQX1031251
పపరర: అనరపపరష వరయబరర

1527 NDX2603108
పపరర: మనశర పరరగ

94-161/557

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప పరరగ
ఇసటట ననస:25-22-192
వయససస:20
లస: ససస స
94-201/605

1530 SQX2021608
పపరర: భవన అజమర

95-224/1196

తసడడ:ట రరజ అజమర
ఇసటట ననస:25-22-482
వయససస:19
లస: ససస స
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1531 SQX2250496
పపరర: ఆరరఫర షపక
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95-224/1339

భరస : హజటత అల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:28
లస: ససస స
1534 NDX2946598
పపరర: పవన కలమమర ఎరకసశశటట

94-208/1302

1535 NDX3145836
పపరర: జరరన షపక

94-168/987

1538 NDX2582617
పపరర: ఈశశర వనమబల

తసడడ:ట షరరరబసడడ రరజ యనమల
ఇసటట ననస:25-23-166
వయససస:30
లస: పప
94-168/838

94-168/989

94-168/992

94-168/983

భరస : బబలకకషపన వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:41
లస: ససస స

1550 SQX1628348
పపరర: ఉమమ మహహశశరగ కకసడన

1553 NDX2817690
పపరర: చలమర ససబబమమ

94-208/28

1556 NDX3194396
పపరర: రమణ ఇరగదదసడర

94-162/1331

1559 NDX1427435
పపరర: వజయ దతవ వనజషషవ
భరస : మహన లమల వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:66
లస: ససస స

1539 NDX2663870
పపరర: ససబబన షపక

94-163/1191

1542 NDX2348100
పపరర: నజమ మబజఫర

94-168/43

1545 SQX1805092
పపరర: ననగరరరర న నలర బబ తషల

95-223/12

తసడడ:ట వనసకరటరమణ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-25-37 1ST LINE KAVERI NA
వయససస:33
లస: పప
94-168/1241

1548 SQX1980945
పపరర: ఉమ శసకర రరజవరపప

95-223/13

తసడడ:ట వర సరశమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:25-27-30/1
వయససస:20
లస: పప
95-223/14

1551 NDX2831253
పపరర: హనసమసతష నరసససహరరవప

94-206/1135

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:25-111-78
వయససస:20
లస: పప
94-206/1111

1554 NDX2335396
పపరర: కరససరతస లల మబవ

94-206/59

భరస : పపద కరశయఖ మబవ
ఇసటట ననస:25-1175
వయససస:22
లస: ససస స
94-168/934

భరస : శకనస ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:25-16135/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-154/534

94-168/986

భరస : మహమమద మబసస ఫర మబజఫర
ఇసటట ననస:25-23-202
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-1061
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట గగగరగ వలర భననన
ఇసటట ననస:25-1676 11TH LANE
వయససస:27
లస: పప
1558 NDX1427377
పపరర: మసజ వనజషషవ

94-168/988

భరస : కకషరష రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:25-66-782
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట చగట అననమ
ఇసటట ననస:25-169-172
వయససస:21
లస: పప
1555 NDX2456002
పపరర: కలమమర రరజజ వలర భననన

1547 NDX3232915
పపరర: జసధఖస రరమ చరణ తతజ

1536 NDX3074242
పపరర: శసషషన షపక

తసడడ:ట కరగమబలర షపక
ఇసటట ననస:25-23-97
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట జసధఖస ధన ససరగశ
ఇసటట ననస:25-27-24
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:25-60-160
వయససస:64
లస: ససస స
1552 NDX3043940
పపరర: ససరరసదట అననమ

94-163/1189

తసడడ:ట కరససస షపక
ఇసటట ననస:25-25-26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట టట ఏన ఆర ఆర రరవప
ఇసటట ననస:25-27-20
వయససస:50
లస: పప
1549 NDX2934495
పపరర: ననగరసదటమమ బసడరర

1544 NDX2822708
పపరర: వల షపక

94-208/1301

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/142
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట జజఖత బబస వసర
ఇసటట ననస:25-23-176
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-23-202/1
వయససస:21
లస: పప
1546 NDX3216678
పపరర: టట ఆర ఆర పటసరద

94-161/626

తసడడ:ట పపరయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:25-23-13/a
వయససస:19
లస: పప

94-163/1190 1541 NDX3208964
1540 NDX2604957
పపరర: జయ వనసకట మమరరత యనమల
పపరర: ససషమఅసజల వసర

1533 NDX2946325
పపరర: హహమ బసదస యరకసశశటట

తసడడ:ట శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/17
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కమల వల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/129A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబరరసజజ వల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/159
వయససస:43
లస: ససస స

1543 NDX2571644
పపరర: అబబబల హక షపక

94-208/1300

తసడడ:ట శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/17
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/17
వయససస:26
లస: పప
1537 NDX3197837
పపరర: అజమబనరస షపక

1532 NDX2946648
పపరర: భవన యరకసశశటట

1557 NDX1427476
పపరర: వమల దతవ వనజషషవ

94-154/533

భరస : మబకగష దనస వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:37
లస: ససస స
94-154/535

1560 NDX2132868
పపరర: కకశశర వనజషషవ

94-154/536

తసడడ:ట రఘవర దనససర వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:28
లస: పప
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1561 NDX1427443
పపరర: రమమశ వనజషషవ
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94-154/537

తసడడ:ట మహన లమల వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:35
లస: పప
94-154/540

తసడడ:ట హరగరరమర వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:68
లస: పప
94-206/1064

94-168/994

తసడడ:ట శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-15-116/1
వయససస:21
లస: పప
94-208/1304

94-168/997

95-215/1459

94-206/1351

1574 NDX2917839
పపరర: మబరళమహన రరవప కగశన

94-154/21

94-208/1303

1569 NDX2984920
పపరర: సశపర రతరగగరగ

94-168/993

1572 NDX2619203
పపరర: శరరశర సరహహబ షపక

94-168/839

1575 NDX2932887
పపరర: బబడడద జయలకడమ

94-168/996

తసడడ:ట ససధకర రరవప బబడడద
ఇసటట ననస:26-16-243/A
వయససస:20
లస: ససస స

94-156/829 1578 NDX2580942
94-168/840
1577 NDX2604189
పపరర: వనసకట కకషష కలమమరగ రరజవరపప
పపరర: అజజస మమలక షపక మహమమద

1580 NDX3144698
పపరర: కరశస షరహహద షపక

తసడడ:ట ఉసరమన షపక మహమమద
ఇసటట ననస:26-20-26 9/2 ND LINE
వయససస:22
లస: పప
94-201/702

1583 NDX2335610
పపరర: శవ కరబసడడ

1586 NDX2560977
పపరర: పదనమవత కలపపల

1589 NDX2593424
పపరర: పపషరపసజల ఆరగటట
భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:26-30-69
వయససస:30
లస: ససస స

1581 NDX2903623
పపరర: ఈశశర రరవప ఉపపపతళర

94-156/927

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఉపపపతళర
ఇసటట ననస:26-22-34/2
వయససస:18
లస: పప
94-168/44

94-154/602

భరస : కకసడలరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:26-30-68/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-154/604

94-154/18

తసడడ:ట ఖజజమయమ షపక
ఇసటట ననస:26-16-45/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట దతనర రరజ కరబసడడ
ఇసటట ననస:26-27-70
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట వనసకరటరరవ చససడనరర
ఇసటట ననస:26-30-68/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట కకసడలరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:26-30-68/2
వయససస:25
లస: ససస స

94-168/995

తసడడ:ట అబబబలమర వహబ బబష షపక
ఇసటట ననస:26-20-247
వయససస:39
లస: పప

భరస : సససదర రరవప చనటర
ఇసటట ననస:26-24-133
వయససస:21
లస: ససస స

1588 NDX2560746
పపరర: మమనక కలపపల

1571 NDX2871713
పపరర: నరరసదట బబబబ వనపపరగ

1566 NDX2360964
పపరర: అననష రరణణ కరరక

భరస : గరరదనదధట రతరగగరగ
ఇసటట ననస:26-15-116/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:26-20-14A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:26-20-157
వయససస:46
లస: పప

1585 NDX2395051
పపరర: ననగరరజజరరవ చససడనరర

94-154/19

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కగశన
ఇసటట ననస:26-16-117
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర ఇసడనరగ
ఇసటట ననస:26-16-305/66
వయససస:18
లస: ససస స

1582 NDX3285269
పపరర: ససజనఖ చనటర

1568 NDX2464824
పపరర: వజయ కలమమర మకకకల

94-154/539

తసడడ:ట ఆరగగఖ రరజ కరరక
ఇసటట ననస:26-4-32
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమసత రరవప వనపపరగ
ఇసటట ననస:26-16-22 1/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ట జరగర పరగగడడపప గబ
ఇసటట ననస:26-16-86/12
వయససస:35
లస: పప

1579 SQX2247864
పపరర: ససబబరరవప బలలససపరటట

94-238/1033

తలర : ససతమమమ తతకకల
ఇసటట ననస:26-12-8
వయససస:57
లస: పప

1570 NDX2984953
పపరర: వనసకట రవ కలమమర తమమశశటట

1576 NDX2926996
పపరర: పటమథ ఇసడనరగ

1565 NDX3186483
పపరర: ననగ మలర శశరగ మరగయమల

1563 NDX1427427
పపరర: బబల కకషన vaishnava

తసడడ:ట మహన లమల vaishanava
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట శరసబయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:26-1-40/2,
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట పపదసరర చలలకకరగ
ఇసటట ననస:26-5-59/2
వయససస:28
లస: ససస స

1573 NDX3200383
పపరర: రమమశ పరగగడడపప గబ

94-154/538

తసడడ:ట జస రరజ జ వనజషషవ
ఇసటట ననస:25_8_105
వయససస:36
లస: పప

1564 NDX1427344
పపరర: మహననరల వనజషషవ

1567 NDX2639953
పపరర: శరసత కలమమరగ చలలకకరగ

1562 NDX1427468
పపరర: మబకగష దనస వనజషషవ

94-154/20
1584 NDX2459154
పపరర: వర వనసకట ననగ ససతతష కలమమర
కలక
ర రగ
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:26-30-68
వయససస:35
లస: పప

1587 NDX2560811
పపరర: యశశసత సనర కలపపల

94-154/603

తసడడ:ట కకసడలరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:26-30-68/2
వయససస:28
లస: పప
94-154/605

1590 NDX2563732
పపరర: ససవరచల బచగరరర

94-154/606

తసడడ:ట రసగననయకలలల బచగరరర
ఇసటట ననస:26-30-73/9
వయససస:22
లస: ససస స
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1591 NDX2561199
పపరర: గగడనసటట ససధఖ రరణణ
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94-154/607

భరస : సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:26-30-78/2
వయససస:30
లస: ససస స
1594 NDX2848075
పపరర: హరరష బతష
స ల

94-208/1305

94-154/608

94-168/842

94-202/649

94-206/60

94-168/1002

95-202/56

భరస : మలమఖదదట ఆలకరగ
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:42
లస: ససస స

1604 NDX2714574
పపరర: అలమభబక షపక

1607 NDX2483600
పపరర: ఈననయత హహసపసన షపజక

1610 NDX3164670
పపరర: నలకసటస ఇనమబకకమ

1613 NDX2565398
పపరర: ఆఖలమ బబగమ షపక

94-168/844

1616 NDX3205663
పపరర: మలమఖదదట ఆలకరగ

94-208/1122

94-206/61

తసడడ:ట శవ బతషల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:19
లస: ససస స

94-168/841

1602 NDX3066313
పపరర: షరగమల షపక

94-168/998

1605 NDX2629871
పపరర: పటణణత చసదట మటటపలర

94-206/1065

1608 NDX3158854
పపరర: లకడమ దసరర థనరరఖమ

94-168/1001

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:27nd ward
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/1003

1611 NDX3165040
పపరర: లలయమమ నననన

94-168/1012

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:28-5-1940
వయససస:38
లస: ససస స
94-168/843

1614 NDX2443703
పపరర: సశపర కకనసబన

94-168/46

భరస : కకశశర కకనసబన
ఇసటట ననస:29-27-48/44 LALPURAM ROA
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/1013

Deleted

1619 NDX3014768
పపరర: కకషష వనణణ బతషల

1599 NDX2588275
పపరర: పటశరసత తషమమల

తసడడ:ట పటభబకర మటటపలర
ఇసటట ననస:27-10-03
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ కకసడయఖ ఆలకరగ
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:51
లస: పప
94-168/1015

95-223/1138

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:26-39-134/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:29-27-21
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48-49
వయససస:53
లస: ససస స
1618 NDX3215241
పపరర: ససజజత ఆలకరగ

94-155/714

తసడడ:ట సప మరరజ
ఇసటట ననస:27th ward
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట పప లయఖ సరసబబటవప
ఇసటట ననస:28-24-48/2
వయససస:29
లస: పప
1615 NDX2567519
పపరర: కకసడమమ మలలర ల

1601 NDX3203312
పపరర: వసశ కకషష దమ

1596 SQX2041143
పపరర: పదదమన కలమమరగ సరహహ

భసధసవప: రరజగశ కలమమర రరడడ చలర
ఇసటట ననస:26-39-110/24
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల కరరమ షపజక
ఇసటట ననస:27-11-57
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:27nd ward
వయససస:18
లస: పప
1612 SQX1743780
పపరర: యయసస సరసబబటవప

94-168/45

తసడడ:ట బబడత షపక
ఇసటట ననస:26-20203
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల సతనసర షపజక
ఇసటట ననస:27-11-57
వయససస:20
లస: పప
1609 NDX3171162
పపరర: థధరరమబలమ రరవప థనరరకర

1598 NDX2337764
పపరర: కలమమరగ మమసడత

94-201/44

తసడడ:ట తటననథ సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-18
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట శవరరస కకషష దమ
ఇసటట ననస:26-39-131/b
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:26-39-181
వయససస:29
లస: ససస స
1606 NDX2483477
పపరర: అబబబల గఫపర షపక

94-201/703

భరస : శరససన మమసడత
ఇసటట ననస:26-39-110/24
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉదదబసపత శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-39-110/A
వయససస:24
లస: పప
1603 NDX1750299
పపరర: శవ మమధసరగ గరగకపరటట

1595 NDX2910693
పపరర: బబజ షపక

1593 NDX2482156
పపరర: సరసబశవ రరవప రరయనర

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప రరయనర
ఇసటట ననస:26-32-22/A
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట అజమబలమర షపక
ఇసటట ననస:26-39-7/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరరమరరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:26-39-71
వయససస:18
లస: ససస స
1600 NDX2597755
పపరర: ఉదదబసపత లకమణ

94-201/43

భరస : సరసబశవ రరవప రరయనర
ఇసటట ననస:26-32-22/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-38-87H
వయససస:20
లస: పప
1597 NDX2620128
పపరర: దతవ పటసన బబజగమ

1592 NDX2460434
పపరర: మలలర శశరగ రరయనర

94-168/1016

1617 NDX3210028
పపరర: మలమఖదదట ఆలకరగ

94-168/1014

తసడడ:ట పపదబ కకసడయఖ ఆలకరగ
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:51
లస: పప
1620 NDX3014784
పపరర: హరగక బటటట ల

94-168/1017

తసడడ:ట శవ బటటట ల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:19
లస: ససస స
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పపరర: రరజగశ కకరకపరటట
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94-168/1235

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:24
లస: పప
1624 MLJ0818682
పపరర: పరరదసరరధద మదదబ

94-156/53

95-214/1223

తసడడ:ట వనసకట రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:31/289
వయససస:39
లస: పప
1630 NDX3272531
పపరర: గబసజ పవన గబసజ వనసకటటష

1625 NDX0799916
పపరర: వనసకట దసరరర భబసకర దతవ
పరరచరగ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:30-9-378
వయససస:39
లస: ససస స
1628 SQX2284743
పపరర: లకడమ దతవ అసబటట

94-168/1258

1631 NDX2335636
పపరర: దసరర పరలపరగస

1634 SQX0629790
పపరర: హహహమమవత మమకల�

భరస : పటసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:39-14-17/37 NEAR POLERAM
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:43-25-66
వయససస:61
లస: ససస స

1636 AP151000675106
పపరర: పటభబవత గబమమడడదల�

1637 SQX1913466
పపరర: వనసకటటష పడకసడర

95-184/36

భరస : లకడమ నరసయఖ
ఇసటట ననస:43-25-66
వయససస:45
లస: ససస స
1639 SQX0637462
పపరర: సలమమ� షపక�

95-214/62

95-214/65

భరస : మబరళ బబ మమలమపపరస
ఇసటట ననస:56-5-1636
వయససస:26
లస: ససస స

1643 AP151000705186
పపరర: ససతనమహలకడమ సపటట ననన�

95-214/68

1646 SQX1151414
పపరర: ఈశశర రరడడడ బతష
స ల

94-168/48

1649 SQX1778166
పపరర: శకనవరస రరవప మకరకన
తసడడ:ట కకషష మబరగస మకరకన
ఇసటట ననస:57-213
వయససస:49
లస: పప

94-156/55

1629 SQX2229953
పపరర: అనసత లకడమ అసబటట

95-214/1225

1632 NDX2338036
పపరర: గసగరరరవప పరలపరగస

94-168/49

తసడడ:ట ససబబరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:35-20-71
వయససస:40
లస: పప
95-183/63

1635 SQX1490093
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-184/35

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:43-25-66
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/61

1638 SQX1755842
పపరర: జలమన షపక

95-184/37

తసడడ:ట ఘన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:54-21-3779
వయససస:45
లస: పప
95-214/63

1641 MLJ3766672
పపరర: ననగలకడమ� లధలమ పరఅపప�

95-214/64

భరస : చసతయఖ�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/66

1644 MLJ3257508
పపరర: పరపరయమమ అడపర

95-214/67

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:73
లస: ససస స
95-214/69

తసడడ:ట వరరపరక రరడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:49
లస: పప
94-201/626

1626 AP151000426054
పపరర: కగశవరరవప గరరక

తసడడ:ట ననరరయణ రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:31/289
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యలమసద�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట షపక షకకల అహమమద
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:40
లస: పప
1648 NDX2575587
పపరర: రతర పటసనర బబ మమలమపపరస

95-214/1224

భరస : మబనరఖమన�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:41
లస: ససస స
1645 SQX0859462
పపరర: షపక ఖమదధర అహమమద

1640 MLJ3767324
పపరర: రరమఖమన� పఠరన�

94-168/1237

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:30-9-378
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ పడకసడర
ఇసటట ననస:53-13-5387
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగస జజన�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:30
లస: ససస స
1642 MLJ3766607
పపరర: వనసకట లకడమ � సప మశశటట �

94-156/54

భరస : రసగరరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:35-20-71
వయససస:26
లస: ససస స
95-183/62

1623 NDX3220241
పపరర: వనసకటటశశరరర కకరపరరరస

తసడడ:ట వర రరజ కకరపరరరస
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:31/289
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గబసజ పవన గబసజ వనసకటటష
ఇసటట ననస:35-5-365
వయససస:18
లస: ససస స
1633 SQX1810886
పపరర: శక లకడమ ఇసడర

94-168/1236

భరస : వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమనసదస
ఇసటట ననస:30-9-375
వయససస:57
లస: పప
1627 SQX2231546
పపరర: ననరరయణ రరడడడ అసబటట

1622 NDX3220217
పపరర: జజఖత కకరకపరటట

1647 AP151000699096
పపరర: యలమసద సపటట ననన�

95-214/70

తసడడ:ట లసగరలల�
ఇసటట ననస:54-96-785
వయససస:57
లస: పప
95-214/71

1650 SQX2045227
పపరర: ఖలద షపక

95-214/1149

తసడడ:ట జలమన షపక
ఇసటట ననస:57-248
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: అయయశరబ షపక
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95-183/64

భరస : అబబబల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:58-8-606/A
వయససస:48
లస: ససస స
1654 NDX2453660
పపరర: జజనబ మహమమద

94-201/57

94-154/542

94-154/545

94-154/548

భరస : అమత జరజన రసక
ఇసటట ననస:71_7_95
వయససస:31
లస: ససస స
1666 MLJ0817502
పపరర: కకరణబకమమర చటటపప ట లల

1672 NDX2453868
పపరర: శకనస కలసచపప

94-154/551

94-154/554

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర సకల
ఇసటట ననస:75-1-1
వయససస:52
లస: పప

1661 NDX1796210
పపరర: మహహన ననగ లకడమ తషలసస
సకలమ
తసడడ:ట నరసససహ మబరగస సకలమ
ఇసటట ననస:71_5_75
వయససస:27
లస: ససస స

94-154/546

1664 NDX1878919
పపరర: ససనల కలమమర జరజన రసక

94-154/549

1667 MLJ0817023
పపరర: కకషప రరకమమర చటటపప ట లల

1670 NDX2946226
పపరర: ససమలత యమనబ ప
న గ
ట డన

94-201/76

1673 NDX2454056
పపరర: వనసకట లకడమ కకసడపలర

1676 NDX0715102
పపరర: పదమజ సకల

1679 NDX1446914
పపరర: ఝమనస సరయ సపసదన
గగనసగబసటర
తలర : ససగబణ గగణబగబసటర
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:26
లస: ససస స

1659 MLJ3697745
పపరర: సరయశకనవరస దనసరగ

94-154/544

1662 NDX0049122
పపరర: వనసకట రమమశ సరదస

94-154/547

1665 NDX1878943
పపరర: రరహహల కలమమర జరజన రసక

94-154/550

తసడడ:ట మసగగలమల జరజన రసక
ఇసటట ననస:71_7_95
వయససస:33
లస: పప
94-154/552

1668 MLJ0815571
పపరర: రరమకకషరషరరవప చటటపప ట లల

94-154/553

తసడడ:ట ఆసజననయబలల చటటటపప ట లల
ఇసటట ననస:71_7_96
వయససస:63
లస: పప
94-155/717

1671 SQX1982784
పపరర: అనసపమ

95-125/20

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:74-1-133
వయససస:45
లస: ససస స
94-201/77

1674 NDX2454031
పపరర: శకనస కకసడపలర

94-201/94

తసడడ:ట రరజ కకసడపలర
ఇసటట ననస:74-201140
వయససస:28
లస: పప
94-155/11

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ సకల
ఇసటట ననస:75-1-1
వయససస:51
లస: ససస స
94-155/13

94-154/541

తసడడ:ట రరమ రరవప సరదస
ఇసటట ననస:71_7_94
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస కకసడపలర
ఇసటట ననస:74-20-1140
వయససస:21
లస: ససస స
94-155/10

1656 MLJ3699881
పపరర: వజయలకడమ దనసరగ

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:71_5_74
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతశ కలమమర యమనబ ప
న గ
ట డన
ఇసటట ననస:72-12-159
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట సతఖననరరయణ సకలమ
ఇసటట ననస:75-1-1
వయససస:26
లస: ససస స
1678 AP151000426217
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ సకల

94-154/543

తసడడ:ట రరమకకషరషరరవప చటటటపప ట లల
ఇసటట ననస:71_7_96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కకసడన కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-117
వయససస:23
లస: పప
1675 NDX1446740
పపరర: రమఖ సకలమ

1658 MLJ3699873
పపరర: రరజఖలకడమ దనసరగ

94-168/1025

భరస : సరయశకనవరస దనసరగ
ఇసటట ననస:71_5_74
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట భవర లమల జరజన రసక
ఇసటట ననస:71_7_95
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకషరషరరవప chittiprolu
ఇసటట ననస:71_7_96
వయససస:40
లస: పప
1669 NDX1479469
పపరర: దదవఖ సరయ కకషష కలమమరగ
చదతళర
తసడడ:ట శసకర రరవప చదతళర
ఇసటట ననస:71_9_121
వయససస:35
లస: ససస స

94-154/649

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:71_5_74
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరయఖ మదదబ
ఇసటట ననస:71_5_74
వయససస:81
లస: పప
1663 NDX1878844
పపరర: ఖసషతబ కలమమరగ జరజన రసక

1655 NDX2768984
పపరర: సరధస ఏస వ ఏల డడ భవన

1653 NDX3165834
పపరర: ననగ మణణ డతరసగబల

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-5-1986
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట సరధస వనసకట రమమశ
ఇసటట ననస:71-7-94
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:71_5_74
వయససస:39
లస: ససస స
1660 MLJ3699386
పపరర: హనసమసత రరవప మదదబ

94-207/675

తసడడ:ట పపననరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:64-10824
వయససస:34
లస: పప

భరస : జబఉలలమహ షపక
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:27
లస: ససస స
1657 MLJ0817981
పపరర: పదమజ దదడడడ

1652 NDX3163946
పపరర: శవ ననగరరజ గరరర పరటట

1677 NDX0799940
పపరర: సరయరరస కలమమర సకలమ

94-155/12

తసడడ:ట సతఖననరరయణ సకల
ఇసటట ననస:75-1-1
వయససస:30
లస: పప
94-155/14

1680 NDX0589085
పపరర: ససగబణ గగనసగబసటర

94-155/15

భరస : మసరసన రరవప గగణబగబసటర
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:52
లస: ససస స
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1681 NDX1970046
పపరర: లకడమ కకట
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94-155/16

భరస : పసచతచశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:55
లస: ససస స

1682 AP151000429500
పపరర: పదనమవత చలలవరదద

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ చనలలవదద
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:67
లస: ససస స

94-155/19 1685 NDX1572537
1684 AP151000426557
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ చలలవరణణ
పపరర: రజన జరజన

తసడడ:ట కకషషయఖ చనలలవదద
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:72
లస: పప
1687 NDX0848820
పపరర: పటశరసత జరజన

94-155/22

1688 NDX0848879
పపరర: రమమష కలమమర జరజన

94-155/20

1691 MLJ2452514
పపరర: ఫయమజఅహమమదరవద

1686 NDX1572560
పపరర: శకలసతల జరజన

94-155/21

94-155/23

1689 NDX0264895
పపరర: షహననజ బబగస

94-155/24

భరస : హబబ ఉరరకహమన సయఖద
ఇసటట ననస:75-1-6
వయససస:57
లస: ససస స
94-155/26

1692 NDX2326338
పపరర: రరహమన జజవద హచసబర

తసడడ:ట హబబఉరకహమమదక మహమమద
ఇసటట ననస:75-1-6
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట హబబబర రహమన జజవద మహమమద
ఇసటట ననస:75-1-6
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల సతనసర హచసబర
ఇసటట ననస:75-1-6
వయససస:79
లస: పప

1693 NDX1970301
పపరర: ఫహహమమ షపక

1694 AP151000429304
పపరర: అకస రర హ

1695 NDX3137965
పపరర: జజరరర రరమ ససరరసదట

94-155/28

తసడడ:ట అబబబల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:75-1-7
వయససస:33
లస: ససస స
1696 NDX3137940
పపరర: జజరరర వజయమనసద
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:75-1-8
వయససస:30
లస: పప
1699 NDX2080711
పపరర: సనరరఖ కలమ ధవళళశశరపప

94-155/31

94-155/34

తసడడ:ట రరమమరరవప దవళళశశరపప
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:32
లస: పప

1700 NDX0279489
పపరర: గసగ�

1703 NDX0587154
పపరర: రకమమ దతవ

94-155/37

1706 NDX1446880
పపరర: పపలవరగస బటహమ తతజ

94-155/32

1709 MLJ0811588
పపరర: లలసబబరరస
తసడడ:ట తగరరజ లసబరస
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:40
లస: పప

1698 NDX2068113
పపరర: మసగ దతవ మమల

94-155/30

1701 NDX2045939
పపరర: పదనమవత పపలవరగస

94-155/33

భరస : బబలకకషష పపలవరగస
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:48
లస: ససస స
94-155/35

1704 NDX1572628
పపరర: మమణణకఖమమ పపలవరగస

94-155/36

భరస : బటహమయఖ పపలవరగస
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:76
లస: ససస స
94-155/38

తసడడ:ట బబల కకషష పపలవరగస
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:27
లస: పప
94-155/40

94-155/738

భరస : జగతనరరస మమల
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసరర లమలర రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట బబల కకషష పపలవరగర
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:25
లస: పప
1708 NDX0499392
పపరర: పవన కలమమర ధవళళశశరపప

94-155/740

భరస : లలసబబ రరస�
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహన లమల� ఉ డడ సస
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:55
లస: ససస స
1705 NDX1841338
పపరర: మహహష బబబబ పపలవరగర

1697 NDX3103710
పపరర: జజరరర ససధ రరణణ

94-155/27

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:75-1-8
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ ససరరసదట
ఇసటట ననస:75-1-8
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబ రరవప ధననకసశరపప
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:39
లస: ససస స
1702 NDX0589119
పపరర: శరసత� ఉడడసస�

94-155/29

భరస : అబబబల ఖమదర మహమమద
ఇసటట ననస:75-1-7
వయససస:66
లస: ససస స
94-155/739

94-155/18

భరస : రమమష కలమమర జరజన జరజన
ఇసటట ననస:75-1-4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబ లమల జ జరజన
ఇసటట ననస:75-1-4
వయససస:56
లస: పప
94-155/25

1683 NDX1970061
పపరర: ఎల వ నరగసదట కలమమర కకట

తసడడ:ట పసచతచశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:75-1-3
వయససస:34
లస: పప

భరస : పటశరసత జరజన జరజన
ఇసటట ననస:75-1-4
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట రమమష కలమమర జరజన జరజన
ఇసటట ననస:75-1-4
వయససస:32
లస: పప
1690 MLJ0810416
పపరర: అహమమద సయఖద

94-155/17

1707 NDX1572602
పపరర: జగతనరరస మమల

94-155/39

తసడడ:ట ననగ రరమ మమల
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:31
లస: పప
94-155/41

1710 NDX1572610
పపరర: బబలకకషష పపలవరగస

94-155/42

తసడడ:ట బటహమయఖ పపలలవరరగర
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:52
లస: పప
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1711 NDX0499434
పపరర: మహన లమల ఉదతబష�
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94-155/43

తసడడ:ట బబజ�
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:65
లస: పప
1714 NDX1652768
పపరర: హరగ సరయ కలమమర దతవశశటట

94-155/46

94-155/734

94-155/49

94-155/53

తసడడ:ట సరయ కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:23
లస: ససస స
1729 AP151000429272
పపరర: దనటకకయన

94-155/59

తసడడ:ట శశషరరరవప సరయ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:38
లస: పప
1735 MLJ0811356
పపరర: కకకషష ససధ యయలకరగ

తసడడ:ట కకటట యఖ ఊర
ఇసటట ననస:75-1-17
వయససస:56
లస: పప

94-155/51

94-155/65

1724 NDX2495836
పపరర: సరయ లకడమ ఐశశరఖ కరరపరపప

94-155/54

1730 AP151000429071
పపరర: కమల కరరపరపప

1733 MLJ2452670
పపరర: సరయ కకరణ కలమమర కరరపరపప

1739 AP151000426057
పపరర: నరసససహమబరగస కరరపరపప
తసడడ:ట శకకకషషమబరగస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-1-17
వయససస:65
లస: పప

94-155/48

1722 AP151000429271
పపరర: శవపరరశత చరరకవపరగ

94-155/52

94-155/55
1725 NDX2432516
పపరర: జయలకడమ శరకవరణణ
కరపపరఅపప
తసడడ:ట సరయ కకరణ కలమమర కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
94-155/58

భరస : పపలమరరరవప పప టటటమబరగస
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:53
లస: ససస స
94-155/60

1731 NDX1104793
పపరర: జగదధష చరరకవపరగ

94-155/61

తసడడ:ట శశషరరరవప సరయ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:34
లస: పప
94-155/63

1734 AP151000426231
పపరర: శశషరరరవపసరయ చరరకవపరగ

94-155/64

తసడడ:ట కరసతయఖ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:62
లస: పప
94-155/66

భరస : సరసబశవరరవప వపర
ఇసటట ననస:75-1-17
వయససస:53
లస: ససస స
94-155/68

1719 NDX0952291
పపరర: లకడమ శరకవణణ తటపపరమలలర

94-155/57 1728 NDX1764605
1727 AP151000429070
పపరర: శవ ననగ నలమమదతవ కరరపరపప
పపరర: సరవతట పప టటటమబరగస

1736 AP151000429445
పపరర: వనసకట లకడమ వపర

94-155/733

భరస : సరసబశవరరవప చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-15
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట యగరనసదస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ yeluri
ఇసటట ననస:75-1-17
వయససస:34
లస: ససస స
1738 AP151000426485
పపరర: సరసబశవరరవప వపర

1721 NDX2521268
పపరర: రతరమమల తటపపరమలలర

భరస : యగరనసదస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:70
లస: ససస స
94-155/62

1716 NDX3060225
పపరర: శక రరమ మబరగస బబ గర వరప

భరస : భబనస వనసకట రరఘవనసదట తటపపరరమలలర
ఇసటట ననస:75-1-14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరయకకరణ కలమమర కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శశషషరరవప సరయ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:57
లస: ససస స
1732 MLJ0816553
పపరర: కకషషకరసత చరరకవపరగ

94-155/735

తసడడ:ట సరయ కకరణ కలమమర కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-1-16
వయససస:20
లస: ససస స
94-155/56

94-155/45

తసడడ:ట రమబలల బబ గర వరప
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:63
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:75-1-14
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట కరసతయఖ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:75-1-15
వయససస:66
లస: పప
1726 NDX2218618
పపరర: సరయ లకడమ మమనక

94-155/47

భరస : రవ కలమమర బబ గర వరప
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట అశశకలకమమర తటపపరరమలలర
ఇసటట ననస:75-1-14
వయససస:34
లస: పప
1723 AP151000426588
పపరర: సరసబశవరరవప చరరకవపరగ

1715 NDX1896358
పపరర: ననగ రరజ దతవశశటట

1718 NDX3082401
పపరర: రరమ లకడమ బబ గర వరప

1713 NDX1764662
పపరర: తనరకగశశరగ దతవశశటట

భరస : ననగరరజ దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట పపళర రరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట శక రరమ మబరగస బబ గర వరప
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:41
లస: పప
1720 MLJ2452308
పపరర: టట.బ. వ.రరఘవనసదట

94-155/44

తసడడ:ట లకమననరజ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-1-9
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ట ననగ రరజ దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-1-13
వయససస:24
లస: పప
1717 NDX3060431
పపరర: రవ కలమమర బబ గర వరప

1712 NDX0500900
పపరర: పసరర లమలర రరజ పపరగహహత

1737 NDX2115880
పపరర: సతఖననరరయణ యయలకరగ

94-155/67

తసడడ:ట ననరరయణ మబరగస యయలకరగ యయలకరగ
ఇసటట ననస:75-1-17
వయససస:38
లస: పప
94-155/69

1740 MLJ0816389
పపరర: ననగజజఖత ఉడడత

94-155/70

భరస : మహహషషకమమర ఉడడత
ఇసటట ననస:75-1-18
వయససస:38
లస: ససస స
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94-155/71

భరస : నరసససహ రరవప వపడడతన
ఇసటట ననస:75-1-18
వయససస:38
లస: ససస స
1744 AP151000426263
పపరర: మహహషషకమమర ఉడడత

94-155/74

94-155/77

94-155/80

94-155/736

1751 NDX1446906
పపరర: దదననశ కలమమర

1754 NDX2068105
పపరర: బబల దధపసక కరకరపరగస

94-155/85

1757 AP151000429339
పపరర: లకడమకలమమరగ కరకరపరగస

94-155/88

1760 SQX0991471
పపరర: లకడమ మహహన కకసజగటట
తసడడ:ట మబరగస కకసజగటట
ఇసటట ననస:75-1-25
వయససస:28
లస: ససస స

95-210/40
1762 SQX1716315
పపరర: లకడమ కనక దసరర కలమమరగ
కకనశశటట
భరస : వనసకట లకడమ ససరగసదట బబబబ కకనశశటట
ఇసటట ననస:75-1-26
వయససస:60
లస: ససస స

1763 SQX1043405
పపరర: తలలతస మ చకరక
భరస : రరమచసదట రరవప చకరక
ఇసటట ననస:75-1-26
వయససస:71
లస: ససస స

1765 MLJ0812917
పపరర: మసజల జరజన

1766 SQX1007533
పపరర: వనయ కలమమర హహనడ ఆ

95-210/47

భరస : గగతసచసద జరజన
ఇసటట ననస:75-1-28
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట మబలచసద జరజన
ఇసటట ననస:75-1-28
వయససస:53
లస: పప

94-155/81

1769 SQX1525122
పపరర: ననగ ససకనఖ రగఖపలర
భరస : వనసకట అవననష రగఖపలర
ఇసటట ననస:75-1-29
వయససస:25
లస: ససస స

94-155/76

1749 AP151000429128
పపరర: జమబమబబయ

94-155/79

1752 MLJ0817635
పపరర: దదననషషకమమర

94-155/82

తసడడ:ట మహననరల
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:47
లస: పప
94-155/83

1755 NDX2080943
పపరర: జజఖత కరకరపరగస

94-155/84

తసడడ:ట వనసకట రరమ కకషష కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-155/86

1758 AP151000426583
పపరర: వనసకటరరమకకషష కరకరపరగస

94-155/87

తసడడ:ట గసగరధరరరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:51
లస: పప
95-210/38

1761 SQX1716125
పపరర: పటవళక కలనశశటట

95-210/39

భరస : ననగగసదట కలమమర కకనశశటట
ఇసటట ననస:75-1-26
వయససస:29
లస: ససస స
95-210/41

1764 SQX1043389
పపరర: రరమచసదట రరవప చకరక

95-210/42

తసడడ:ట పసచచయఖ చకరక
ఇసటట ననస:75-1-26
వయససస:78
లస: పప
95-210/48

తసడడ:ట గగతమ చసద హహనడ ఆ
ఇసటట ననస:75-1-28
వయససస:31
లస: పప
95-210/50

1746 NDX0266866
పపరర: ససరగష గకసధద

భరస : షబటమఠ
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమరరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:75
లస: పప

1768 MLJ0812792
పపరర: గగతమ చసద జరజన

94-155/78

తసడడ:ట వనసకట రరమ కకషష కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమకకషష కరకరపరగస
ఇసటట ననస:75-1-22
వయససస:47
లస: ససస స
1759 AP151000426332
పపరర: గసగరధరరరవప కరకరపరగస

1748 NDX1446963
పపరర: సరగజ దతవ

94-155/73

తసడడ:ట రరమకకకషష గకసధద
ఇసటట ననస:75-1-20
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట శరహ ఓతమల
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట దదననశ కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:21
లస: ససస స
1756 MLJ2456168
పపరర: లలమఅరరసధత కరకరపరగస

94-155/75

భరస : దదననష కలమమర
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట షఓటమల
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:35
లస: పప
1753 NDX3208212
పపరర: పసటయల జరజన

1745 NDX1446757
పపరర: సససధనజ గకసథద

1743 AP151000426288
పపరర: నరసససహరరవప ఉడడత

తసడడ:ట ససబబబరరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:75-1-18
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరగషష గకసథద
ఇసటట ననస:75-1-20
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజగసదట కలమమర
ఇసటట ననస:75-1-21
వయససస:37
లస: ససస స
1750 MLJ2451052
పపరర: రరజగసదట కలమమర

94-155/72

భరస : ససబబబరరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:75-1-18
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప ఉడడత
ఇసటట ననస:75-1-18
వయససస:43
లస: పప
1747 NDX2116532
పపరర: మమత దతవ

1742 MLJ0816371
పపరర: ససబబరతరస ఉడడత

1767 SQX1007541
పపరర: జతతసదట కలమమర హహసడడయమ

95-210/49

తసడడ:ట గగతమ చసద హహసడడయమ
ఇసటట ననస:75-1-28
వయససస:33
లస: పప
95-210/51

1770 SQX1126870
పపరర: వనసకట సరయకలమమర రగకపలర

95-210/52

తసడడ:ట శసకర రరవప రగకపలర
ఇసటట ననస:75-1-29
వయససస:26
లస: పప
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1771 SQX1126854
పపరర: వనసకట అవననష రగకపలర

95-210/53

తసడడ:ట శసకర రరవప రగకపలర
ఇసటట ననస:75-1-29
వయససస:30
లస: పప
1774 NDX2875763
పపరర: లకడమ ననరరయణ కజరమ

94-155/737

తసడడ:ట ససబబ రరవప కజరమ
ఇసటట ననస:75-1-35
వయససస:30
లస: పప
1777 NDX3145687
పపరర: శక లకడమ దదవఖ వపటటకకరగ

94-155/742

తసడడ:ట లకమయఖ వపటటకకరగ
ఇసటట ననస:75-2-36
వయససస:19
లస: ససస స
1780 NDX1764910
పపరర: ననగ ఉమమదతవ పలర పప తష

1772 SQX0991497
పపరర: రగణబక అభ రరమ యకకల

తసడడ:ట వనసకటబటవప రగఖపలర
ఇసటట ననస:75-1-29
వయససస:57
లస: పప

1775 NDX2218451
పపరర: వనసకట లకడమ తతజససశన
వపటటకకరగ
తసడడ:ట లకమయఖ వపటటకకరగ
ఇసటట ననస:75-2-36
వయససస:22
లస: పప

94-155/89

1776 MLJ3688553
పపరర: లకమయఖ ఊటటకకరగ

1778 NDX1764852
పపరర: జవన సటవసత పలర పప తష

94-155/91

1781 MLJ2456010
పపరర: గగవసదమమ మబనరసగగ
భరస : కకటటశశరరరవప మబనసగగ
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:58
లస: ససస స

1783 AP151000426049
పపరర: కకటటశశరరరవప మబనరసగగ

1784 MLJ0816710
పపరర: యమమన లకడమ పరరగపలర

94-155/96

తసడడ:ట శశషయఖ మబనసగగ
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:64
లస: పప

భరస : రసగయఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:59
లస: ససస స
1789 AP151000426728
పపరర: చతనరకగశవ బబబర పరరగపలర

94-155/102

94-155/105

భరస : తనసజవకకషష ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-40
వయససస:46
లస: ససస స

94-155/95

94-155/97

1785 AP151000429105
పపరర: వనజకలమమరగ పరరగపలర

94-155/98

భరస : శకనవరసరరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:52
లస: ససస స
94-155/100

94-155/108

1796 AP151000426112
పపరర: లకడమననరరయణరరవప ననమబల

94-155/103

1799 NDX1841379
పపరర: ససతతష కలమమర ననమబల
తసడడ:ట వనసకట తనసడవ కకషష ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-40
వయససస:24
లస: పప

94-155/101

1791 NDX2326205
పపరర: రసగయఖ దతవశశటట

94-155/104

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:64
లస: పప
94-155/106

1794 MLJ0816678
పపరర: శకనవరస ననమబల

94-155/107

తసడడ:ట లకడమననరరయణరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-39
వయససస:33
లస: పప
94-155/109

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-39
వయససస:64
లస: పప
94-155/112

1788 NDX2326155
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దతవశశటట
తసడడ:ట రసగయఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-39
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-39
వయససస:50
లస: పప
1798 AP151000429009
పపరర: లకడమపటసనర కలమమరగ ననమబల

1793 AP151000429054
పపరర: రరజఖలకడమ ననమబల

94-155/92

1782 NDX1715608
పపరర: వనసకట ససతనరరమమరరవప
పలర పప తష
తసడడ:ట హనసమసత రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట చసదటశశఖరరరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-39
వయససస:25
లస: ససస స
1795 AP151000426041
పపరర: వనసకట తనసడవకకషష ననమబల

1790 AP151000426142
పపరర: శకనవరసరరవప పరరగపలర

1779 NDX1151554
పపరర: వనసకట ననగ ధనలకడమ పస

94-155/94

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట చసదటశశఖరరరవప చతనరకగశవ
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:43
లస: పప
1792 NDX2029131
పపరర: శక భవరన ననమబల

1787 NDX2020790
పపరర: ఉగరసధర కకమబమరగ

94-155/90

తసడడ:ట వనసకట ససతనరరమమరరవప పలర పప తత
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చతనరకగశవబబబర పరరగపలర
ఇసటట ననస:75-2-38
వయససస:38
లస: ససస స
94-155/99

95-210/55

తసడడ:ట శకరరమబలల వపటటకకరగ.
ఇసటట ననస:75-2-36
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట ససత రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:24
లస: ససస స
94-155/93

1773 AP151000432457
పపరర: శసకరరకవప రగఖపలర

తసడడ:ట అనసత శకనవరసరరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-1-29
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట ససత రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:75-2-37
వయససస:47
లస: ససస స

1786 NDX2326171
పపరర: రరజఖ లకడమ దతవశశటట

95-210/54

1797 NDX1895194
పపరర: సశపర కలమమరగ ననమబల

94-155/110

తసడడ:ట తసడవ కకషష ననమబల
ఇసటట ననస:75-2-40
వయససస:26
లస: ససస స
94-155/113

1800 NDX1764548
పపరర: హరగక మమజగటట

94-155/114

తసడడ:ట కకషష రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:75-2-41
వయససస:24
లస: ససస స
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1801 NDX0265892
పపరర: పదనమవత మమజగటట
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94-155/115

భరస : కకషరషరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:75-2-41
వయససస:45
లస: ససస స
1804 NDX1082072
పపరర: మలలర శశరగ కకసడనరర

94-155/118

94-155/121

94-155/124

94-155/127

94-155/128

94-155/131

94-155/134

తసడడ:ట అపరపరరవప మసడవలర
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:72
లస: పప

1814 NDX2833663
పపరర: ననగసరయ కరరరమపఅల

1817 NDX1699554
పపరర: వమలమ దతవ పపరగహహత

1820 MLJ2456234
పపరర: శరసతదతవ రరజపరగహహత

1823 MLJ0812297
పపరర: భమసససగ రరజపరగహహత

94-155/137

1826 NDX1700161
పపరర: వర లకడమ మదదబ

94-155/743

1829 NDX1700179
పపరర: బకకలల మదదబ
తసడడ:ట తనతయఖ మదదబ
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:74
లస: పప

1809 NDX1375385
పపరర: కనక దసరర పమడడమబకలకల

94-155/123

1812 NDX1104462
పపరర: వనసకటరతరస పమడడమబకకల

94-155/126

1815 NDX2833648
పపరర: ననగ మహహశ కకరరసపలర

94-155/744

తసడడ:ట నటరరజ కకరరసపలర
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:20
లస: పప
94-155/129

1818 NDX2141125
పపరర: పపజదతవ

94-155/130

భరస : చసదన వనజషషవ దతవ
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:26
లస: ససస స
94-155/132

1821 NDX0589465
పపరర: కనకదసరర మసడవలర

94-155/133

భరస : దతస సరయ మసడవలర
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:64
లస: ససస స
94-155/135

1824 NDX2395127
పపరర: దధపసస మదదబ

94-155/136

భరస : చసదట శశఖర మదదబ
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:31
లస: ససస స
94-155/138

భరస : బకకలల మదదబ
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:65
లస: ససస స
94-155/140

94-155/120

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప పమడడమబకకల
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట మమగసససగ రరజజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకకషష కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:39
లస: ససస స
1828 NDX0499764
పపరర: దతస సరయ మసడవలర

94-155/125

భరస : భమససగ రరజజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట భమ సససగ రరజజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:29
లస: పప
1825 NDX0589432
పపరర: కకకషషవనణణ కకపపపరరవపరగ

1811 NDX1375393
పపరర: ధనలకడమ పమడడమబకకల

1806 NDX1055342
పపరర: సతఖ నన రర య ణ కకసడన రర

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప పమడడమబకలకల
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమ సససగ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట భమ సససహ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:26
లస: ససస స
1822 NDX0498071
పపరర: రరస సససగ పపరగహహత

94-155/122

తసడడ:ట నటరరజ కరరరమపఅల
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట భమ సససహ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-2-45
వయససస:25
లస: ససస స
1819 NDX1699547
పపరర: పరరశత పపరగహహత

1808 NDX2118215
పపరర: ననగ శరకవరణణ కకరరసపలర

94-155/117

తసడడ:ట బటహమయఖ కకసదసరర
ఇసటట ననస:75-2-43
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పమడడమబకకల
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ట శక రరమ మబరగస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:59
లస: పప
1816 NDX1699539
పపరర: రగఖ పపరగహహత

94-155/119

భరస : ననగ మహహశ కకరరసపలర
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దసరరరపటసరద కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:51
లస: ససస స
1813 NDX1607938
పపరర: కరరపరపప దసరరర పటసరద

1805 NDX2218469
పపరర: యమసశసత కకసడనరర

1803 NDX2184323
పపరర: సరయ నవన మమజగటట

తసడడ:ట కకషరషరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:75-2-41
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:75-2-43
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగ సరయ కరరరస పలర
ఇసటట ననస:75-2-44
వయససస:23
లస: ససస స
1810 AP151000429012
పపరర: వనసకటజయలకడమ కరరపరపప

94-155/116

తసడడ:ట ననగభబషణ రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:75-2-41
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకసడన రర
ఇసటట ననస:75-2-43
వయససస:46
లస: ససస స
1807 NDX2141109
పపరర: ననగ తటవనణణ కరరరస పలర

1802 NDX0265769
పపరర: కకషరషరరవప మమజగటట

1827 NDX0499749
పపరర: రరమకకషష కకపపపరరవపరగ

94-155/139

తసడడ:ట ససబటహమణఖస కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-2-46
వయససస:46
లస: పప
94-155/141

94-155/142
1830 NDX2495679
పపరర: వనసకట ననగ సరయ దసరర ఇసదనటణణ
పసచగబలర
తసడడ:ట వనసకటటశశర శరమ పసచగబలర
ఇసటట ననస:75-2-47
వయససస:22
లస: ససస స
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1831 NDX0773465
పపరర: రరఘవనసదటమమ జజనరలగడడ

94-155/143

భరస : లకడమనరసససహ శరమ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-2-47
వయససస:36
లస: ససస స
1834 AP151000426582
పపరర: లకడమకరసతశరససస స జజనరలగడడ

94-155/146

94-155/148

తసడడ:ట కకషషమబరగస బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-49
వయససస:52
లస: పప
1843 NDX1932145
పపరర: మమధవ అరవపలర

94-155/154

94-155/157

1838 MLJ2451862
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అననరపటగడ

తసడడ:ట సససదరస బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:77
లస: పప

94-155/164

1844 MLJ0814954
పపరర: ఆదదలకడమకరమమశశరగ బబదసబ

భరస : శవ రరమకకషష శరససస స జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:67
లస: ససస స

94-155/155

1842 NDX1932020
పపరర: ఉష రరణణ అరవపలర

94-155/153

1845 MLJ0817817
పపరర: అనరపపరష బబదసబ బబదసబ

94-155/156

భరస : సరయవశశననధ బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:41
లస: ససస స

1847 MLJ0814947
పపరర: సరయశకనవరస బబదసబ

94-155/158

1848 NDX1895541
పపరర: వనసకటటశశర శరమ పసచనగబరల

94-155/159

తసడడ:ట బబచచయఖ శరససస స పసచనగబరల
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:55
లస: పప

1850 NDX2184349
పపరర: గర యతట కరకల మమ న

94-155/161

94-156/1011

1856 NDX0589259
పపరర: లలక వదసటమ జననర భటర

1859 NDX1241066
పపరర: ససబటమణఖ పవన జననరభటర
తసడడ:ట వనసకట రమణ శరససస స జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:26
లస: పప

94-155/162
1851 NDX2199074
పపరర: పపషపవలర కలమమరగ కరకలమమనస

భరస : వనకటటసశర రరవప లలట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:75-3-52
వయససస:66
లస: ససస స
1854 NDX1323336
పపరర: అనసత ఆయఖ వపనరమ

94-156/1012

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:75-3-52
వయససస:71
లస: పప
94-155/165

భరస : శవ రరమకకకషష శరససమ న జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:30
లస: ససస స
94-155/167

94-155/150

భరస : మమధవ అరవపలర
ఇసటట ననస:75-3-50
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అనసతయఖ
ఇసటట ననస:75-3-52
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శసకరరనసద జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:26
లస: ససస స
1858 NDX1241074
పపరర: ఇసదదరర జనరభటర

94-155/152

తసడడ:ట హనసమస త రరవ కకలమమనస
ఇసటట ననస:75-3-52
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:75-3-52
వయససస:45
లస: పప

1839 NDX1081538
పపరర: రరజగశశరగ బబదసబ
భరస : సరయ సతఖ పటసరద బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-49
వయససస:45
లస: ససస స

1841 NDX2218527
పపరర: పటతషఖష చదలవరడ

94-155/163 1853 NDX1323344
1852 NDX2326221
పపరర: హనసమమత రరవప కరకలమమనస
పపరర: సరసశత వపనరమ

1855 NDX1241090
పపరర: రజన జనరభటర

94-155/149

తసడడ:ట వనసకటకకషషమబరగస బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:48
లస: పప
94-155/160

94-155/147
1836 NDX1467340
పపరర: గరయతట వర లకడమ అననరపటగడ

భరస : వనసకటటశశరరరవప అననరపటగడ
ఇసటట ననస:75-3-48
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయశకనవరస బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటకకషషమబరగస బబదసబ
ఇసటట ననస:75-3-51
వయససస:46
లస: పప
1849 MLJ2452209
పపరర: వనసకటకకషషమబరగస బబదసబ

95-205/559

తసడడ:ట శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:75-3-50
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:75-3-50
వయససస:37
లస: పప
1846 MLJ0817700
పపరర: సరయవశశననధ బబదసబ

1835 AP151000648206
పపరర: నరసససహరరవప పప లర పప లర

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:75-3-48
వయససస:48
లస: పప
94-155/151

94-155/145
1833 AP151000426441
పపరర: లకడమనరసససహశరమ జజనరలగడడ

తసడడ:ట లకడమకరసతశరససస స జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-2-47
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:75-2-218
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమలకరరరర నరరవప అనరపటగడ
ఇసటట ననస:75-3-48
వయససస:71
లస: ససస స
1840 MLJ2452183
పపరర: సరయ సతఖ పటసరద బబదసబ

94-155/144

భరస : లకడమకరసతమమ జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-2-47
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-2-47
వయససస:70
లస: పప
1837 NDX0264044
పపరర: రరజగశశరగ అననరపటగడ

1832 AP151000429076
పపరర: లకడమ తషలసస జజనరలగడడ

1857 NDX1241082
పపరర: వదనఖ హరగణణ జనరభటర

94-155/166

భరస : ససబటహమణఖస జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:32
లస: ససస స
94-155/168

1860 NDX0499632
పపరర: మమధ ససబటహమణఖస జనరభతనర

94-155/169

తసడడ:ట శవరరమకకషష జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:32
లస: పప
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1861 MLJ0816629
పపరర: శసకరరనసద జననరభటర

94-155/170

తసడడ:ట శవరరమకకషష జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:34
లస: పప
1864 NDX1715715
పపరర: రరజజ రరజగసశరర చమకలరగస

94-155/171

తసడడ:ట ససబటహమణఖస జననరభటర
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:64
లస: పప
94-155/173

భరస : వశశ మహన చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-3-57
వయససస:33
లస: ససస స
1867 NDX2432847
పపరర: కలససమ కలమమరగ పప టట
ట రర

1862 NDX1587106
పపరర: చసదర శశఖర శరససస స జననరభటర

1865 NDX2406072
పపరర: వషష
ష వరద న మమరగమసడ

1863 AP151000426579
పపరర: శవరరమకకషషశరససస స జననరభటర

తసడడ:ట ససబటమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:75-3-53
వయససస:67
లస: పప
94-155/174

తసడడ:ట రమణనచనరరఖలల మమరగమసడ
ఇసటట ననస:75-3-57
వయససస:39
లస: పప

1866 NDX1920355
పపరర: వశశమహన చమకలరగస

భరస : వర వనసకట ససధనకర రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:75-3-58
వయససస:59
లస: ససస స
1870 AP151000429610
పపరర: ససశల గబసడన

94-155/180 1872 NDX2432300
1871 AP151000426686
పపరర: వనసకటననగగసదటకలమమర గబసడన
పపరర: ససచరగత ఉడత

94-155/179

భరస : హనసమసతరరవప గబసడన
ఇసటట ననస:75-3-59
వయససస:64
లస: ససస స
1873 NDX2432292
పపరర: భబగఖ రగఖ కకరపరటట
భరస : పవన కలమమర కకరపరటట
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:25
లస: ససస స
1876 MLJ0819821
పపరర: కలమమరగ ఉడత

1874 NDX2111920
పపరర: ధన లకడమ మదదబ

94-154/27

1877 NDX2488633
పపరర: లకడమ పదనమవత చమకలరగస

1880 NDX1699521
పపరర: కకమబమరగ అగసస న

తలర : శతష నరసససహ మబరగస సకఅలమ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట ససరగష కలమమర అగసస న
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:26
లస: పప

1882 NDX0601427
పపరర: నరసససహమబరగస సకల

1883 MLJ0817890
పపరర: అపరపరరవప కటట మబరగ

94-154/33

తసడడ:ట పపరగసదటరరవప రరవప సకల
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:46
లస: పప
1885 MLJ0819847
పపరర: మలలర సశర రరవప ఉడతన
తసడడ:ట ససబబబరరవప ఉడతన
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:51
లస: పప
1888 NDX2590123
పపరర: వనసకట శవరనసద రరమస
పసలరలమరగక
తసడడ:ట రరమదనసస పసలరలమరగక
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:69
లస: పప

94-154/25

1886 NDX2488641
పపరర: వనసకట రరమ మబరగస చమకలరగస

94-154/28

1889 NDX2590214
పపరర: లకడమ హహమలత పసలరలమరగక

1875 NDX0597617
పపరర: భబగఖలకడమ సకల

94-154/26

1878 NDX1699513
పపరర: భటమరరసబ

94-154/29

భరస : ససరగష కలమమర కకమబమరగ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:50
లస: ససస స
94-154/31

1881 NDX2432268
పపరర: శరఖమ పవన కలమమర
కకరపరటట
తసడడ:ట అశశక కలమమర కకరపరటట
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:25
లస: పప

94-154/32

94-154/34

1884 NDX1699505
పపరర: ససరగష కలమమర కకమబమరగ

94-154/35

తసడడ:ట ననగగసదట రరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:50
లస: పప
94-154/37

తసడడ:ట వనసకట రతరస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:52
లస: పప
94-154/612

94-154/23

తసడడ:ట చతసచసరరమయఖ సకల
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషషమబరగస కటట మబరగ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:47
లస: పప
94-154/36

94-155/178

తసడడ:ట మలలర శశరరరవప ఉడత
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ మబరగస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:47
లస: ససస స
94-154/30

1869 NDX2218535
పపరర: నలమ గబసడన
భరస : ననగగసదటకలమమర గబసడన
ఇసటట ననస:75-3-59
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పటసనరసజననయబలల మదదబ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట మలలర సశర రరవప ఉడతన
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:45
లస: ససస స
1879 NDX2432334
పపరర: రగహహత రవ తతజ సకఅలమ

94-155/177

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:75-3-59
వయససస:45
లస: పప
94-154/24

94-155/175

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-3-57
వయససస:39
లస: పప

1868 NDX2432821
పపరర: వర వనసకట ససధనకర రరవప
పప టట
ట రర
తసడడ:ట సనరరఖ ననరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:75-3-58
వయససస:64
లస: పప

94-155/176

94-155/172

94-154/613

భరస : వనసకట ససవరనసదనరరమమమ పసలరలమరగక
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:60
లస: ససస స

94-154/611
1887 NDX2600450
పపరర: వనసకట శవరనసద రరమస పసలరల
మరగక
తసడడ:ట రరమదనసస పసలరల మరగక
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:69
లస: పప

1890 NDX2577500
పపరర: మణణదధప తలర మ

94-154/614

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప తలర మ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:21
లస: పప
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1891 NDX2573558
పపరర: శక మధసమత చమకలరగస

94-154/615

తసడడ:ట వనసకట రరమ మబరగస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:20
లస: ససస స

1892 NDX2573640
పపరర: లకడమ అరచన కటట మబరగ

94-154/616

1893 NDX2786432
పపరర: శక లకడమ తలర స

94-154/660

Deleted

తసడడ:ట అపరపరరవప కటట మబరగ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరవప తలర స
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:48
లస: ససస స

94-154/661 1895 NDX3157039
94-154/662 1896 NDX3038767
1894 NDX3178100
పపరర: చనదనరసగపతననమ భబనసచసదర
పపరర: చనదనరసగపతననమ మహలకడమ
పపరర: గబరర పటశరసత మడడడ

తసడడ:ట చనదనరసగపతననమ కలమమర
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:34
లస: పప
1897 SQX1881275
పపరర: శక మధసమత చమకలరగస

భరస : చనదనరసగపతననమ భబనసచసదర
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:27
లస: ససస స
95-15/816

తసడడ:ట వనసకట రరమమబరగస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:21
లస: ససస స
1900 SQX1881481
పపరర: వరలకడమ చమకలరగస

95-15/819

94-154/38

94-154/41

94-154/44

94-154/47

భరస : ఓసపటకరశ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-4-64/1
వయససస:59
లస: ససస స

94-154/39

1907 NDX0497271
పపరర: యస రజనకరసత ఎస

1910 MLJ0814335
పపరర: శవపటసరద రరవప అడపర

1913 NDX1913624
పపరర: వనయ శరమ

94-154/50

1916 NDX2432359
పపరర: ససమ లత ననరరళర

94-154/42

1919 NDX2176924
పపరర: ఓస పటకరశ పసచనరఖ
తసడడ:ట శసకర లమల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-4-64/1
వయససస:60
లస: పప

95-15/821

1905 NDX2432227
పపరర: దతవకక సనరర

94-154/40

1908 MLJ0813188
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

94-154/43

తసడడ:ట శవపటసరదసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:38
లస: పప
94-154/45

1911 NDX2326296
పపరర: వసదన ససవరల

94-154/46

భరస : ససభబష ససవరల
ఇసటట ననస:75-4-64
వయససస:28
లస: ససస స
94-154/48

1914 NDX2080638
పపరర: రమమష శరమ

94-154/49

తసడడ:ట మమణణక చసద శరమ
ఇసటట ననస:75-4-64
వయససస:38
లస: పప
94-154/51

భరస : శక రరస మబరగస ననరరళర
ఇసటట ననస:75-4-64/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-154/53

1902 SQX1880988
పపరర: వనసకట రరమమబరగస చమకలరగస

భరస : రరజనకరసత సనరర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట సప హన లమల జ శరమ
ఇసటట ననస:75-4-64
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట నదరరయన ససవరల
ఇసటట ననస:75-4-64
వయససస:56
లస: పప
1918 NDX2326189
పపరర: లలమవత పసచనరఖ

1904 NDX1652891
పపరర: ననగ చసదదక
ట సనరర

95-15/818

తసడడ:ట వనసకటరతరస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససభబష ససవరల
ఇసటట ననస:75-4-64
వయససస:51
లస: ససస స
1915 NDX2326395
పపరర: ససభబష ససవరల

95-15/820

తసడడ:ట వనసకట పసచతచశశరరరవప యస
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట పసచతసశర రరవప సరగ
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:44
లస: పప
1912 NDX2326312
పపరర: కమల ససవరల

1901 SQX1845106
పపరర: మణణ దధప తలర స

1899 SQX1881507
పపరర: ధనలకడమ కరకరరపరరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప కరకరరపరరర
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష సనరర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవపటసరద రరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:60
లస: ససస స
1909 NDX1652883
పపరర: రరమ కకషష సనరర

95-15/817

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-4-63
వయససస:36
లస: ససస స
1906 MLJ0812586
పపరర: లలతకలమమరగ అడపర

తసడడ:ట పటసనరసజననయబలల మడడడ
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరమమబరగస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతరస చమకలరగస
ఇసటట ననస:75-4-62
వయససస:77
లస: ససస స
1903 NDX0597591
పపరర: వజయశరసత అడపర

1898 SQX1881440
పపరర: లకడమ పదనమవత చమకలరగస

94-154/663

1917 NDX2176957
పపరర: లలమవత పసచనరఖ

94-154/52

భరస : ఓస పటకరశ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-4-64/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-154/54

1920 NDX2326445
పపరర: ఓసపటకరశ పసచనరఖ

94-154/55

తసడడ:ట శసకరర ల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-4-64/1
వయససస:60
లస: పప
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1921 NDX2494581
పపరర: వనసకట లకడమ జయ భబవన
వపడడత
తసడడ:ట మహహష కలమమర వపడడత
ఇసటట ననస:75-4-65
వయససస:20
లస: ససస స
1924 NDX2495786
పపరర: వజయలకడమ వపడడత

94-82/756

94-155/182

94-154/58

1928 MLJ0812800
పపరర: శకలకడమ ఆలమబరగ

94-155/185

1931 MLJ0811984
పపరర: రరమచసదటరరవప ఆలమబరగ

94-155/187

1934 NDX1860130
పపరర: జజల రరధదక మదనబల
భరస : ససధనకర మదనబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:43
లస: ససస స

1936 NDX1860031
పపరర: ససధనకర మదనబల

1937 NDX1859950
పపరర: రరమ ససబబయఖ మదనబల

94-155/190

తసడడ:ట రరమ ససబబయఖ మదనబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:44
లస: పప

భరస : అపరపరరవప కటట మబరగ
ఇసటట ననస:75-4-620
వయససస:42
లస: ససస స
1942 NDX1249036
పపరర: కకషష సరశత ఆకరశపప

94-154/62

భరస : జగననమహన రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:67
లస: ససస స
1948 MLJ3699261
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ఆకరశపప
తసడడ:ట ఏడడకకసడలల ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:58
లస: పప

94-155/186

94-154/68

94-155/188

1929 MLJ0817809
పపరర: ససవరష లకడమ ఆలమబరగ

94-155/184

1932 SQX2093987
పపరర: వననకట పవన మమచరర

95-15/921

1935 NDX1859919
పపరర: జజనకక దతవ మదనబల

94-155/189

భరస : రరమ ససబబయఖ మదనబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:61
లస: ససస స
94-155/191

1940 MLJ3699212
పపరర: రరజ పపసకర

1943 AP151000423024
పపరర: జయశక ఆకరశపప

94-154/60

94-156/834
1938 NDX2694578
పపరర: వర వనసకట ననగ గగరగ పసటయసకర
మదబల
తసడడ:ట వనసకట ససధకర మదబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:19
లస: ససస స

1941 NDX1871624
పపరర: ననగలకడమ భవరన ఆకసపప

94-154/61

భరస : శశషష తనరరర
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:29
లస: ససస స
94-154/63

1944 AP151000423104
పపరర: మసగమమ ఆకరశపప

94-154/64

భరస : అపరపరరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:54
లస: ససస స

1946 MLJ3699295
పపరర: వనసకట సరయ రరఘవనసదట రరవప
ఆకరశపప
తసడడ:ట అపరపరరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:31
లస: పప

94-154/66

1949 MLJ3699279
పపరర: అపరపరరవప ఆకరశపప

94-154/69

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:67
లస: పప

94-154/57

తసడడ:ట ననరరయణ రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:47
లస: ససస స
94-154/65

1926 NDX1969320
పపరర: లకడమ మమనస నసబబరగ

భరస : రరమచసదటరరవప అలమబరగ
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట మమరయఖ పపసకగ
ఇసటట ననస:75-5-68
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకకరసత ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:28
లస: ససస స
1945 NDX1132398
పపరర: వససమతదతవ అలర సశశటట

94-155/183

తసడడ:ట ససబబబ రరవప మదనబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:68
లస: పప
94-154/59

94-155/181

తసడడ:ట శకనవరస రరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:75-4-65/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరరఖపటకరశరరవప అలమబరగ
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:77
లస: పప

భరస : బబల వనసకట ససరగష కలమమర మదనబల
ఇసటట ననస:75-4-67
వయససస:32
లస: ససస స

1939 MLJ2446276
పపరర: లలమవత కటట మబరగ

94-155/748

భరస : శకనవరసస అలమబరగ
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప అలమబరగ
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:48
లస: పప
1933 NDX1446823
పపరర: హరగత మదనబల

1925 NDX2821023
పపరర: ఊడడత మహహశ కలమమర

1923 NDX2495794
పపరర: వజయ పరరశత వపడడత

భరస : మహహష కలమమర వపడడత
ఇసటట ననస:75-4-65
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట ఊడడత వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:75-4-65
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట మహనరరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:75-4-65/A
వయససస:50
లస: పప
1930 MLJ0812685
పపరర: శకనవరసన ఆలమబరగ

94-154/56

భరస : శకనవరసరరవప నసబబరగ
ఇసటట ననస:75-4-65
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప వపడడత
ఇసటట ననస:75-4-65
వయససస:59
లస: ససస స
1927 MLJ2443877
పపరర: శకనవరసరరవప నసబబరగ

1922 NDX0277327
పపరర: గకహలకడమ నసబబరగ

1947 MLJ3699287
పపరర: శకకరసత ఆకరశపప

94-154/67

తసడడ:ట అపరపరరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:34
లస: పప
1950 NDX1197342
పపరర: జగననమహనరరవప అలర సశశటట

94-154/70

తసడడ:ట రరఘవయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:75-5-69
వయససస:78
లస: పప
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1951 MLJ3699311
పపరర: సరయసతఖననరరయణ ససదబ ద

94-154/71

1952 MLJ0817965
పపరర: వజయలకడమ అడపర

తసడడ:ట రరకరమసధర వనసకట ససబబబరరవప ససదబ ద
ఇసటట ననస:75-5-70
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-5-71
వయససస:47
లస: ససస స

1954 MLJ3699360
పపరర: సతష అడపర

1955 NDX1479659
పపరర: కలమమర అడప

94-154/74

తసడడ:ట శకనవరస రరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-5-71
వయససస:31
లస: పప
1957 NDX2738573
పపరర: జలమన షపక

94-154/665

94-154/78

94-154/81

94-154/84

94-154/87

94-154/90

భరస : వనసకటటశశరరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:75-5-76
వయససస:66
లస: ససస స

1967 MLJ3697778
పపరర: మమధవరరవప చనర

94-154/93

94-154/82

1959 NDX0378901
పపరర: కలససమకలమమరగ అలపరటట

1962 NDX1373174
పపరర: సనరఖ పటకరష రరవప తరరపత

1965 NDX1132406
పపరర: ససధనఖరరగమయ చనర

1976 NDX0601500
పపరర: కరమమశశర పటసరద దదడడడ

1979 NDX1721373
పపరర: కకషప ర మమడస
తసడడ:ట పటభబకర మమడస
ఇసటట ననస:75-5-76
వయససస:27
లస: పప

94-154/80

94-154/83

94-154/85

1968 NDX1757162
పపరర: వనసకట ససధఖ అడప

94-154/86

భరస : వనసకట కకటటశ ననయబడడ అడప
ఇసటట ననస:75-5-75/1
వయససస:28
లస: ససస స

94-154/88 1971 NDX1796178
1970 MLJ3699352
పపరర: వనసకట కకటటష ననయబడడ అడపర
పపరర: భబవన దదడడడ

1973 NDX0277269
పపరర: ససజవలకడమ ఆకలరరత

94-154/77

భరస : ననగరరజ చనర
ఇసటట ననస:75-5-75
వయససస:27
లస: ససస స

94-154/89

తసడడ:ట కరమమశశర పటసరద దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:34
లస: ససస స
94-154/91

1974 NDX1721365
పపరర: ససధధర దదడడడ

94-154/92

తసడడ:ట కరమమశశర పటసరద దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:25
లస: పప
94-154/94

తలర : రసగననయకమమ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:49
లస: పప
94-154/96

94-154/76

తసడడ:ట చనరయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:75-5-74
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట సరయ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:40
లస: పప
1978 AP151000423091
పపరర: రమమదతవ జజగబ

94-154/79

తసడడ:ట వనసకట రమణ అడపర
ఇసటట ననస:75-5-75/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : గణణశ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-75/A
వయససస:37
లస: ససస స
1975 NDX0850065
పపరర: గణణష దదడడడ

1964 NDX1373166
పపరర: అగసస న కకమబమరగ

1956 MLJ0817684
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

భరస : భబవననరరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-5-73
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరరషప తస స చనర
ఇసటట ననస:75-5-75
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ అడప
ఇసటట ననస:75-5-75/1
వయససస:49
లస: ససస స
1972 NDX0847145
పపరర: వజయలకడమ దదడడడ

94-154/666

తసడడ:ట ససరగష కలమమర కకమబమరగ
ఇసటట ననస:75-5-75
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట మమధవ రరవప చనర
ఇసటట ననస:75-5-75
వయససస:39
లస: పప
1969 MLJ0812602
పపరర: ననగలకడమ అడప

1961 MLJ3697752
పపరర: మబరళకకషష దదడడడ

94-154/73

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-5-71
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట ససదరశనరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-74
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట మహహశశరరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:75-5-75
వయససస:24
లస: ససస స
1966 MLJ3697760
పపరర: ననగరరజ చనర

94-154/75

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:75-5-72
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-74
వయససస:43
లస: ససస స
1963 NDX1878786
పపరర: వనసకట ససజజత బబలననన

1958 NDX2830628
పపరర: ఆససయ బబంతగస షపక

1953 NDX2432375
పపరర: వనసకటటశ అడప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:75-5-71
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:75-5-71
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:75-5-72
వయససస:44
లస: పప
1960 MLJ0817973
పపరర: ససలలచన దదడడడ

94-154/72

1977 NDX1132380
పపరర: అరరర న కలమమరగ మమడస

94-154/95

భరస : పటభబకర రరవప మమడస
ఇసటట ననస:75-5-76
వయససస:46
లస: ససస స
94-154/97

1980 AP151000420008
పపరర: వనసకటటశశర రరవపవప జజగబ

94-154/98

తసడడ:ట నరసససహరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:75-5-76
వయససస:52
లస: పప
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94-154/617

తసడడ:ట ససదరశన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-77
వయససస:62
లస: పప
1984 MLJ3701554
పపరర: ససమసగళ పడడగల

94-154/100

94-154/103

94-154/106

94-154/109

94-154/671

95-115/613

94-154/113

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకమరబతస న
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:54
లస: ససస స

1994 MLJ3697703
పపరర: లకడమ నరసససహ నసదనఖల

1997 NDX2648137
పపరర: కవత గబసడడ

2000 SQX1766120
పపరర: మహమద అసర స షపక

2003 NDX1184167
పపరర: వనసకట రమణ దదడడడ

94-154/116

2006 NDX2132900
పపరర: మమరగ రరతషమమ చసతనబతస న

94-154/110

2009 MLJ3698990
పపరర: బబజ చసతనబతస న

1989 NDX1721522
పపరర: రరకగష కలమమర హహసడడయ

94-154/105

1992 NDX0783704
పపరర: ననగ సతఖవత నసధనఖల

94-154/108

1995 NDX2053395
పపరర: నసద కకశశర భటబటడ

94-154/111

తసడడ:ట జజనకకలమల భటబటడ
ఇసటట ననస:75-5-104
వయససస:49
లస: పప
94-237/811

1998 SQX2416162
పపరర: నరసససహ రరవప మమకల

95-114/757

తసడడ:ట రగశయఖ మమకల
ఇసటట ననస:75-6-94
వయససస:35
లస: పప
95-170/1198

2001 NDX1427484
పపరర: శకవసత ఆకరశపప ఆకరశపప

94-154/112

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:75-7-84
వయససస:26
లస: ససస స
94-154/114

2004 MLJ3699048
పపరర: ససబబబరరవప దదడడడ

94-154/115

తసడడ:ట అకగకశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-7-84
వయససస:47
లస: పప
94-154/117

భరస : బబజ చసతనబతస న
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:30
లస: ససస స
94-154/119

94-154/102

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:75-5-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-7-84
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఒగబర
ఇసటట ననస:75-7-85
వయససస:33
లస: ససస స
2008 NDX1878752
పపరర: వజయ ససశల కకమరబతస న

94-154/107

తసడడ:ట అబబబల షషకకర
ఇసటట ననస:75-6-2501
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగ రరజ బబ యన
ఇసటట ననస:75-7-84
వయససస:36
లస: ససస స
2005 MLJ3701364
పపరర: ననగమణణ ఒగబర

1991 NDX1721506
పపరర: మబలస న మల హహసడడయమ

1986 NDX1795949
పపరర: మహన దతవ హహసడడయ

తసడడ:ట మబలస న మమల హహసడడయ హహసడడయమ
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గబసడడ
ఇసటట ననస:75-6-79
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:75-6-94
వయససస:36
లస: ససస స
2002 NDX2176932
పపరర: సరవతట బబ యన

94-154/104

తసడడ:ట శకనవరసరచనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-5-96
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:75-6-79
వయససస:19
లస: పప
1999 SQX2319846
పపరర: ఆదద లకడమ గసట

1988 NDX1650614
పపరర: దదననష సప లసకక

94-154/99

భరస : మలర న మల హహసడడయ
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట ననమచసద హహసడడయ
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట కకసడమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:75-5-94
వయససస:51
లస: పప
1996 NDX3177136
పపరర: ఈశశర ఏడడకకసడలల గసడడ

94-154/101

తసడడ:ట హహకమ చసద సప లసకక
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట మసగగ లమల జరజన
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:45
లస: పప
1993 NDX0783779
పపరర: రరమకకకషష నసధనఖల

1985 MLJ3699378
పపరర: భబసకర రరవప పడడగల

1983 MLJ0812610
పపరర: లలత అడపర

భరస : కలమమర అడపర
ఇసటట ననస:75-5-79
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ లసగస పడడగల
ఇసటట ననస:75-5-79
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట డడసగర చసద సప లసకక
ఇసటట ననస:75-5-90
వయససస:39
లస: పప
1990 NDX1721423
పపరర: భరత కలమమర జరజన

94-154/618

తసడడ:ట మబరళకకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:75-5-77
వయససస:20
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప పడడగల
ఇసటట ననస:75-5-79
వయససస:28
లస: ససస స
1987 NDX1650309
పపరర: దదననష సప లసకక

1982 NDX2575389
పపరర: లకడమ రరజగశ దదడడడ

2007 MLJ3701208
పపరర: దదవఖ చసతనబతస న

94-154/118

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:29
లస: ససస స
94-154/120

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: పప

94-154/121
2010 NDX1879032
పపరర: వనసకటటసశర రరవప రరయపపడడ

తసడడ:ట కకషష మబరగస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:54
లస: పప
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2011 MLJ3698941
పపరర: తపపనర రరవప జగరసగగ
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94-154/122

భరస : మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:52
లస: ససస స
94-154/674

భరస : మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:52
లస: ససస స
2017 NDX3172608
పపరర: రరధదక రగకకస

94-154/677

95-179/1074

95-179/1077

94-154/124

94-154/127

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర కకటకకసద
ఇసటట ననస:75-7-88
వయససస:29
లస: ససస స

2024 SQX2470417
పపరర: రరధదక రగకకస

2027 MLJ3701224
పపరర: ససమమదతవ అవససద

2030 NDX1865932
పపరర: ససమమ ధవ ఆవససస

94-154/130

94-154/133

2033 NDX1652867
పపరర: చకకవరగస రరఘవరనసద మమడన

95-179/1078

2016 NDX3183530
పపరర: రరధదక రగకకస

94-154/676

2019 NDX3192960
పపరర: మలర శశర రరవప రగకకస

94-240/670

తసడడ:ట సనరయఖ రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:55
లస: పప
2022 SQX2469039
పపరర: రరధదక రగకకస

95-179/1076

2025 NDX1652859
పపరర: శరసత పసటయ మమడన

94-154/123

భరస : చకకవరగస రరఘవరనసద మమడన
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:28
లస: ససస స
94-154/125

2028 MLJ3701182
పపరర: కళళవత జగరసగగ

94-154/126

భరస : వరనర జగరసగగ
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:36
లస: ససస స
94-154/128

2031 NDX0379156
పపరర: వససత లకడమ చతరరల

94-154/129

భరస : మసగపత రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:61
లస: ససస స
94-154/131

2034 MLJ3699014
పపరర: సనరఖననరరయణ కకలక
ర రగ

94-154/132

తసడడ:ట శవ ననగ వర బటహహమసదట మమడన
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట హరగకకషష కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:34
లస: పప

2036 MLJ3698958
పపరర: వరనర జగరసగగ

94-154/134

2037 NDX1652842
పపరర: శవ ననగ వర బటహహమసదట
రరవప మమడన
తసడడ:ట ననగభబషణస మమడన
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:71
లస: పప

94-154/135

94-154/137

2040 MLJ2446573
పపరర: కననఖకలమమరగ కకటకకసడ

94-154/138

తసడడ:ట తపపనర జగరసగగ
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:49
లస: పప
94-154/136

భరస : మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ ఆవససస
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట లబబబ శసకర ఆవససస
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:42
లస: పప
2038 NDX1635624
పపరర: ఆలలఖఖ కకటకకసద

95-179/1075

భరస : ససరగష కలమమర అవససర
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తపపనర జగరసగగ
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:66
లస: ససస స
2035 NDX1865916
పపరర: ససరగష కలమమర ఆవససస

94-155/751

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:36
లస: ససస స
2032 MLJ3701174
పపరర: యశశదమమ జగరసగగ

2021 SQX2470441
పపరర: సహససన రగకకస

94-154/673

Deleted

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:75-7-87
వయససస:29
లస: ససస స
2029 MLJ3701190
పపరర: ననగమణణ చతరరల

2018 NDX3204229
పపరర: రరధదక రగకకస

2013 NDX3202553
పపరర: రమణమమ రగకకస

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స
2026 MLJ3701216
పపరర: కకరస గ కకలక
ర రగ

94-154/675

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరయఖ రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:55
లస: పప
2023 SQX2462141
పపరర: రరధదక రగకకస

2015 NDX3203981
పపరర: సహససన రగకకస
తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర శశర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:32
లస: ససస స
2020 SQX2464428
పపరర: మలర శశర రరవప రగకకస

94-154/672

Deleted

తసడడ:ట తషకరరస జగరసగగ
ఇసటట ననస:75-7-86
వయససస:30
లస: పప
2014 NDX3202777
పపరర: రమణమమ రగకకస

2012 NDX3190212
పపరర: రమణమమ రగకకస

2039 NDX0617860
పపరర: లమవణఖ మచనబబతషన
భరస : బటహమనసదస మమచబబతషన
ఇసటట ననస:75-7-88
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకటకకసడ
ఇసటట ననస:75-7-88
వయససస:46
లస: ససస స
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2041 MLJ0811786
పపరర: వనసకటటశశరరర కకటకకసడ
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94-154/139

తసడడ:ట రరమబమరగస కకటకకసడ
ఇసటట ననస:75-7-88
వయససస:48
లస: పప
2044 NDX0766881
పపరర: మధససనదన కఠరరగ కకఠరరగ

94-154/142

94-154/145

94-154/148

94-154/151

94-154/679

94-154/154

94-154/157

తసడడ:ట వనరజ జరజన రరసకర
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:82
లస: పప

94-154/149

2054 MLJ0810549
పపరర: సతఖపటసరద కకతవనసటట

94-154/152

2049 NDX2432193
పపరర: రరజకలమమరగ కరరలర

94-154/147

2052 MLJ0810531
పపరర: వనసకటలకడమ కకతవనసటట

94-154/150

2057 NDX3216009
పపరర: ఆకరశ జరజన రరసక

2060 AP151000423536
పపరర: చసదన దతవ జరజన రరసక

2063 NDX1879016
పపరర: అమత కలమమర జరజన రసక

94-154/160

2066 AP151000420213
పపరర: వమల కలమమర జరజన రరసక

94-154/680

2069 NDX3087756
పపరర: కకషష శరమ పసచరగయమ

94-154/678

2058 NDX1132422
పపరర: డడసపపల జరజన రసకర

94-154/153

భరస : పటవణ కలమమర జరజన రరసకర
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:30
లస: ససస స
94-154/155

2061 AP151000423209
పపరర: శసకలసతలమ శరమ

94-154/156

భరస : ఆర.జ.శరమ శరమ
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:68
లస: ససస స
94-154/158

2064 MLJ2443646
పపరర: వకకమ కలమమర జరజన రసకర

94-154/159

తసడడ:ట మసగరలమల జరజన రరసకర
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:37
లస: పప
94-154/161

2067 AP151000420001
పపరర: మసగగలమల జరజన రరసక
అలయమస
తసడడ:ట వససస మల జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:60
లస: పప

94-154/162

94-154/681

2070 NDX2788131
పపరర: రరధదక సరధస

94-154/682

తసడడ:ట వససస మల జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:49
లస: పప
94-154/163

2055 NDX3211646
పపరర: భవరలమల జరజన రరసక
తసడడ:ట వససస మమల జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట భవర లమల జరజన రసక
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట ఆర జ శరమ శరమ
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:44
లస: పప
2068 AP151000420574
పపరర: వససస మల రరసకర జరజన రరసకర

94-154/144

భరస : ససవర షపశ రరవప కరరలర
ఇసటట ననస:75-7-93
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వమల కలమమర జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట వమల కలమమర జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:26
లస: పప
2065 MLJ0813337
పపరర: నవన శరమ

94-154/146

తసడడ:ట వమల కలమమర జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:22
లస: పప

భరస : నవన శరమ
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:42
లస: ససస స
2062 NDX1878976
పపరర: అభనసదన జరజన రసక

2051 NDX2432219
పపరర: ససవర షపశ రరవప కరరలర

2046 NDX2326452
పపరర: జగదధశ కకఠరరగ
తసడడ:ట చనగననరల కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-7-89
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట కగశవరరవప కకతస వనసటట
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట మసగగలమల జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:32
లస: పప
2059 MLJ0813352
పపరర: మసజ శరమ

2048 AP151000423527
పపరర: రరజకలమమరగ కకరలమర

94-154/141

తసడడ:ట వనసకట సనరరఖ పటకరశ రరవప గబప కరరల భరస : సతఖపటసరద కకతస వనసటట
ఇసటట ననస:75-7-93
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:63
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖ పటసరద కకతవనసటట
ఇసటట ననస:75-7-94
వయససస:25
లస: పప
2056 NDX3212784
పపరర: పటవణ కలమమర జరజన రరసక

94-154/143

భరస : శవశశషరరరవప కకరలమర
ఇసటట ననస:75-7-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమమబరగస వసగగటట
ఇసటట ననస:75-7-93
వయససస:71
లస: ససస స
2053 NDX1880567
పపరర: ధరమ తతజ కకతవనసటట

2045 NDX0766832
పపరర: మహహష కలమమర కకఠరరగ కకఠరరగ

2043 NDX0766683
పపరర: మసగళ కకఠరరగ

భరస : జగదధష పటసరద కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-7-89
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరద కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-7-89
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట శవ శశషరరరవప కకరరళర
ఇసటట ననస:75-7-93
వయససస:28
లస: ససస స
2050 AP151000423162
పపరర: అనరపపరష వసగగటట

94-154/140

భరస : మహహశ కలమమర కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-7-89
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరద కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-7-89
వయససస:29
లస: పప
2047 NDX1083880
పపరర: లలమ ననగసరయ లకడమ కకరళళ

2042 NDX2326148
పపరర: మనషర కకఠరరగ

తసడడ:ట నవన కలమమర శరమ పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-7-95
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ సరధస
ఇసటట ననస:75-7-95/1
వయససస:37
లస: ససస స
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2071 NDX1797598
పపరర: లకడమ తతజశక యలర మసదల

94-154/165

భరస : వనసకట అనల కలమమర యలర మసదల
ఇసటట ననస:75-7-96
వయససస:24
లస: ససస స

2072 MLJ3698040
పపరర: వనసకట అనల కలమమర
యలర మసదల
తసడడ:ట వనసకట రమణ యలమసదల
ఇసటట ననస:75-7-96
వయససస:36
లస: పప

2074 MLJ2446912
పపరర: భబగఖలకడమ బబసరల

2075 MLJ0814392
పపరర: నరగషషకమమర బననసల

94-154/168

94-154/164

94-154/167

భరస : నరగషషకమమర బబసల
ఇసటట ననస:75-7-97
వయససస:48
లస: ససస స
2077 NDX0800458
పపరర: బటహమనసదస మమచబబతషన

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:75-7-99
వయససస:42
లస: పప

2078 NDX2176940
పపరర: రరజగశశరగ మబమమలననన

2083 NDX2499341
పపరర: శసకర పప దదల

94-154/171

భరస : ససబబరరవప మబమమలననన
ఇసటట ననస:75-7-113
వయససస:83
లస: ససస స

2084 NDX2499366
పపరర: అసజల పప దదల

తసడడ:ట పరసడడరసగరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:47
లస: పప

భరస : శసకర పప దదల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:44
లస: ససస స

94-154/176
2086 NDX2432417
పపరర: ననగవనసకట అమకతవలలర సరశరరవ
జజమల
తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ జజమల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:22
లస: పప

2087 NDX2499374
పపరర: ఫణణనబ న కలమమర పప దదల
తసడడ:ట శసకర పప దదల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:26
లస: పప

2089 NDX1796459
పపరర: ననహ భటట డ

2090 NDX2326346
పపరర: బబబ సరగజన గబసటటరర

94-154/179

తసడడ:ట దనదయమల భటట డ
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:26
లస: ససస స
2092 AP151000423203
పపరర: శశషరరతరస గబసటటరర

94-154/182

భరస : రసగరరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:69
లస: ససస స
2095 NDX2326551
పపరర: గగపస కకషష గబసటటరర

94-154/185

2082 NDX2498632
పపరర: ననగరరరర న పప దదల

94-153/54

తసడడ:ట శసకర పప దదల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:24
లస: పప
94-154/174

2085 NDX2432433
పపరర: లకడమ రరజఖస జజమల

94-154/175

భరస : లకడమ ననరరయణ జజమల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:58
లస: ససస స
94-154/177

2088 NDX2432391
పపరర: లకడమ ననరరయణ జజమల

94-154/178

తసడడ:ట కగశవయఖ జజమల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:69
లస: పప
94-154/180

2091 NDX1796319
పపరర: పటతభ భటట డ
భరస : దనదయమల భటట డ
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:52
లస: ససస స

2093 NDX2326577
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటటరర

2094 NDX1721357
పపరర: పవన భటబటడ

94-154/183

94-154/181

94-154/184

తసడడ:ట లకడమ నరసససహరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట దనవప దయమల భటబటడ
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:24
లస: పప

2096 NDX0272815
పపరర: శవకకషష బబ లశశటట

94-154/186

94-154/187
2097 NDX2326619
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప
గబసటటరర
తసడడ:ట వనసకరటరసగరరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:53
లస: పప

94-154/189

2100 NDX2053403
పపరర: మదన మహన భటబటడ

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:34
లస: పప

2098 NDX0049114
పపరర: దనవపదయమళ చతటట బడ

2099 MLJ0811182
పపరర: పరరశత భటబటడ

94-154/188

94-154/169

94-154/172
2079 NDX2184257
పపరర: లకడమ వనసకట వజయశక
పపలకకసడ
తసడడ:ట పరసడడ రసగ రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:75-7-119
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమ నరసససహరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట జజన కకలమల చతటట డ
ఇసటట ననస:75-8-104
వయససస:55
లస: పప

94-153/53

తసడడ:ట శసకర పప దదల
ఇసటట ననస:75-8-103
వయససస:21
లస: ససస స
94-153/55

2076 NDX0800409
పపరర: రరజగశశరగ మమచబబతషన
భరస : వనసకటటశశర రరవప మమచబబతషన
ఇసటట ననస:75-7-99
వయససస:65
లస: ససస స

94-154/173 2081 NDX2499358
2080 NDX2184240
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప పపలకకసడ
పపరర: ననగ లకడమ పటవలర క పప దదల

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:75-7-119
వయససస:52
లస: పప

94-154/166

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:75-7-96
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట ధననటజ బననసల
ఇసటట ననస:75-7-97
వయససస:52
లస: పప
94-154/170

2073 MLJ3698032
పపరర: వనసకట రమణ యలర మసదల

భరస : మదనమహన భటబటడ
ఇసటట ననస:75-8-105
వయససస:55
లస: ససస స

94-154/190

తసడడ:ట జజనకకలమల భటబటడ
ఇసటట ననస:75-8-105
వయససస:59
లస: పప
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94-154/191

తసడడ:ట బబల పటసరద జజషస
ఇసటట ననస:75-8-106
వయససస:28
లస: ససస స
2104 NDX1249044
పపరర: సననఖసస రరవప సమమసగగ

94-154/194

94-154/684

94-154/197

2108 NDX3148418
పపరర: శవ సరగర కకలచనన

2111 NDX0410076
పపరర: అదద శశషష రరయవరపప

94-154/686

95-1/892

94-155/194

తసడడ:ట ఓస పటకరష శరమ
ఇసటట ననస:75-9-115
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట ఓసపటకరశ శరమ
ఇసటట ననస:75-9-115
వయససస:18
లస: పప

2123 NDX0587287
పపరర: ననగమణణ కగశక

94-155/199

2128 AP151000426381
పపరర: కరశవశశననదస కగశక

94-155/202

2126 NDX0498790
పపరర: గగరర శసకర కగససక

94-155/195

భరస : వనసకటటశశరరర గమదద
ఇసటట ననస:75-9-117
వయససస:62
లస: ససస స

2112 NDX2590933
పపరర: ననగ హహరణమయ రరయవరపప

94-154/619

2115 NDX0277764
పపరర: హహహమమవత వసకరయల

94-154/200

2118 AP151000426613
పపరర: చసదటశశఖరరరవప కకనశశటట

94-155/193

2121 NDX2432946
పపరర: ఓస పటకరశ శరమ

94-155/196

తసడడ:ట మణణక చసద శరమ
ఇసటట ననస:75-9-115
వయససస:46
లస: పప
94-155/197

2124 AP151000429347
పపరర: లకడమ కగససక

94-155/198

భరస : కరశవశశననదస కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:71
లస: ససస స
94-155/200

తసడడ:ట వశశననధస కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:44
లస: పప
2129 NDX0277442
పపరర: ఉమమదతవ గమదద

94-154/196

తసడడ:ట సతఖననరరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:75-9-113
వయససస:44
లస: పప

భరస : జజనకకరరమయఖ కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:48
లస: ససస స

2125 NDX1545625
పపరర: కకషష చతజతనఖ పవన కలమమర
కగశక
తసడడ:ట జజనకకరరస కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:26
లస: పప

2109 NDX1649963
పపరర: అమర ననథ గరననల

భరస : బబపనయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:75-8-111
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఓస పటకరశ శరమ
ఇసటట ననస:75-9-115
వయససస:39
లస: ససస స
94-156/930

94-154/683

తసడడ:ట ఆదదశశషష రరయవరపప
ఇసటట ననస:75-8-109
వయససస:21
లస: ససస స

94-155/192

2120 NDX2432953
పపరర: బససత శరమ

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:75
లస: పప

94-154/198

2117 NDX0435867
పపరర: వజయలకడమ కకనశశటట

2119 NDX2495745
పపరర: మదసమత శరమ

2106 NDX3128006
పపరర: కకషష మహన కకలచనన

తసడడ:ట వజయ భబసకర రరవప గరననల
ఇసటట ననస:75-8-109
వయససస:33
లస: పప

94-154/199

భరస : చసదటశశఖరరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:75-9-113
వయససస:39
లస: ససస స

2122 NDX2772333
పపరర: రరహహల శరమ

94-154/685

2114 MLJ2447258
పపరర: దదవఖశకవనసకట వరణణ కలమమరగ
రరయవరపప
తసడడ:ట ఆదదశశషష రరయవరపప
ఇసటట ననస:75-8-110
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప సప లస
ఇసటట ననస:75-8-111 OPP RAJA RAJESWA
వయససస:29
లస: పప

94-154/193

తసడడ:ట హనసమమన ననరరయణ కకలచనన
ఇసటట ననస:75-8-108
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:75-8-109
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగగశశర పటసరద రరయవరపప
ఇసటట ననస:75-8-109
వయససస:57
లస: ససస స
2116 SQX1842954
పపరర: రమమశ బబబబ సప లస

94-154/195

తసడడ:ట కకషష మహన కకలచనన
ఇసటట ననస:75-8-108
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరపటసరద రరయవరపప
ఇసటట ననస:75-8-109
వయససస:35
లస: పప
2113 NDX3111655
పపరర: ననగగశశరగ రరయవరపప

2105 MLJ2444057
పపరర: నరసససహరరవప ననగసరపప

2103 NDX2153963
పపరర: బబలమపటసరద జజషస

తసడడ:ట రతన లమల జజషస జజషస
ఇసటట ననస:75-8-106
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట వనసకయఖ ననగసరపప
ఇసటట ననస:75-8-108
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట కకషష మహన కకలచనన
ఇసటట ననస:75-8-108
వయససస:20
లస: ససస స
2110 MLJ0811109
పపరర: శకకరసత రరయవరపప

94-154/192

భరస : బబల పటసరద జజషస
ఇసటట ననస:75-8-106
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష సమసగగ
ఇసటట ననస:75-8-107
వయససస:59
లస: పప
2107 NDX3157674
పపరర: శక భవఖ కకలచనన

2102 NDX1649393
పపరర: కళళవత జజషస

2127 AP151000426366
పపరర: జజనకకరరమయఖ కగశక

94-155/201

తసడడ:ట కరశ వశశననథస కగశక
ఇసటట ననస:75-9-116
వయససస:56
లస: పప
94-154/201

2130 NDX0378836
పపరర: భబవననరరరయణ అలపరటట

94-154/202

తసడడ:ట హయగరకవ గబపస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-9-117
వయససస:41
లస: పప
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2131 NDX0272708
పపరర: వనసకటటశశరరలక గమదద

94-154/203

తసడడ:ట సప మయఖ గమదద
ఇసటట ననస:75-9-117
వయససస:69
లస: పప
2134 NDX2998177
పపరర: ఇసదదరర దతవ గరరక

94-154/689

94-154/205

94-154/208

తసడడ:ట పపటమ రరజ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:28
లస: ససస స
2143 MLJ0817288
పపరర: ఆషర పసచనరఖ
భరస : జతతసదట పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:37
లస: ససస స
2146 MLJ0817296
పపరర: కలససమ పసచనరఖ
భరస : పవనసకమమర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:43
లస: ససస స
2149 NDX0138172
పపరర: భబగవత పసచనరఖ

94-154/217

94-154/220

తసడడ:ట శసకరరరల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:47
లస: పప
2158 NDX0601211
పపరర: చసదటశశఖర పసచనరఖ
తసడడ:ట గగరగధర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట పపటమ రరజ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:26
లస: ససస స

2141 NDX1292374
పపరర: డడ వ కగ సపజలజజ కరరపరపప

2142 NDX0136952
పపరర: కకరస గ పసచనరఖ

94-154/209

2144 MLJ3701356
పపరర: పటకరష పసచనరఖ

2147 MLJ0817957
పపరర: ఛనయమ పసచరగయమ

2150 AP151000423083
పపరర: లల దతవ జరజన రరసక

2153 AP151000420479
పపరర: నరమల కలమమర పసచనరఖ

2156 AP151000420459
పపరర: శరఖమ సస దర పసచనరఖ

94-154/212

2159 MLJ0813378
పపరర: పవన కలమమర పసచనరఖ
తసడడ:ట గగరదనలమల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:52
లస: పప

94-154/210

2145 NDX0597815
పపరర: పదమ పసచనరఖ

94-154/213

భరస : చసదటశశఖర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:41
లస: ససస స
94-154/215

2148 NDX0138081
పపరర: పదమ పసచనరఖ

94-154/216

భరస : చసధట శశఖర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:48
లస: ససస స
94-154/218

2151 NDX0915033
పపరర: అమత పసచరగయమ

94-154/219

తసడడ:ట రరస సససదర పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:28
లస: పప
94-154/221

2154 AP151000420194
పపరర: జలలసదటకలమమర పసచనరఖ

94-154/222

తసడడ:ట గగరగధలమరల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:44
లస: పప
94-154/224

తసడడ:ట తనరరచసద పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:50
లస: పప
94-154/226

94-154/207

తసడడ:ట పపటమ రరజ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట తనరచసద పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:43
లస: పప
94-154/223

2139 NDX1249002
పపరర: మమనక పసచనరఖ

తసడడ:ట వనసకట రమణ మబరగస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసగగలమల జరజన రరసక
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట పపటమ రరజ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:32
లస: పప
2155 MLJ3699121
పపరర: దదలప కలమమర పసచనరఖ

94-154/206

భరస : రరస సససదర పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపటమ రరజ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:53
లస: ససస స
2152 NDX1248988
పపరర: దదననష పసచనరఖ

2138 NDX1652909
పపరర: రమఖ కకషష కరరపరపప

94-154/204

తసడడ:ట రరస సససదర పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దదలప కలమమర పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:40
లస: ససస స
94-154/214

94-154/688

94-154/690 2136 NDX2153872
2135 NDX2786416
పపరర: వనసకట రరఘవనసదట రరవప చదతళర
పపరర: శవరవగర పసచరగయమ

తసడడ:ట వ రమణ మబరగస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:28
లస: ససస స
94-154/211

2133 NDX2786424
పపరర: వజయ లకడమ చదతళర

భరస : శసకర రరవప చదతళర
ఇసటట ననస:75-9-119
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర రరవప చదతళర
ఇసటట ననస:75-9-119
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమత పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:25
లస: ససస స
2140 NDX1083963
పపరర: అనసరరధ పసచనరఖ

94-154/687

తసడడ:ట బటహమయఖ గరరక
ఇసటట ననస:75-9-119
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరరక
ఇసటట ననస:75-9-119
వయససస:60
లస: ససస స
2137 NDX2395036
పపరర: సప నన పసచరగయమ

2132 NDX3002995
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరరక

2157 NDX0915025
పపరర: రరస సససదర పసచరగయమ

94-154/225

తసడడ:ట లలట తనరచసద పసచరగయమ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:51
లస: పప
94-154/227

2160 NDX0049338
పపరర: చసదటశశఖర పసచనరఖ

94-154/228

తసడడ:ట గగరగదర లమల పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:52
లస: పప
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2161 AP151000420463
పపరర: పపటమరరజ పసచనరఖ

94-154/229

తసడడ:ట తనరరచసద పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:56
లస: పప
2164 MLJ0816421
పపరర: గగరగధరగలమల పసచనరఖ

94-154/232

94-154/235

భరస : శకనవరసరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:50
లస: ససస స

2169 MLJ0818013
పపరర: వనసకటరమణమబరగస కరరపరస

94-154/237

తసడడ:ట శకనవరసగబపస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-9-122
వయససస:55
లస: పప

94-154/241

2174 NDX1969304
పపరర: అశశక కలమమర కకరపరటట

94-154/243

2175 AP151000420481
పపరర: ననగరమమష గబపస కకరలమర

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:75-9-129
వయససస:45
లస: పప
94-154/245

2177 NDX0800904
పపరర: మబరళ మహన పససపపలలటట

94-155/204

2180 MLJ0817064
పపరర: పదనమవత పబబశశటట

94-154/246

2183 NDX2521292
పపరర: శకదతవ కకతస

94-155/205

2186 NDX0671859
పపరర: శశభ కలమమరగ వనజషషవ

2189 NDX0783886
పపరర: లలమదతవ
భరస : శకరరమ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:60
లస: ససస స

2181 AP151000426712
పపరర: హహమచసదటకలమమర పబబశశటట

94-155/206

94-155/208

2184 NDX3061892
పపరర: మనష వనసకట ఆదదననరరయణ
పబబశశటట
తసడడ:ట హహమచసదట కలమమర పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:18
లస: పప

94-155/718

94-155/209

2187 NDX0670810
పపరర: ససనత వనజషషవ

94-155/210

భరస : వకకమ వనజషషవ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:32
లస: ససస స
94-155/211

94-155/203

తసడడ:ట వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:52
లస: ససస స
94-159/21

2178 MLJ0818948
పపరర: శరసతకలమమరగ కకలశశటట
భరస : శశషగగరగరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:75-10-122
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హహమచసదటకలమమర పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:40
లస: ససస స
94-155/207

94-154/244

తసడడ:ట పటకరశరరవప గబపస కకరలమర
ఇసటట ననస:75-9-146
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట సనరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:75-9-155
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప కకతస
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:66
లస: పప
2188 AP151000429385
పపరర: వరలకడమ వనమబల

94-154/236

94-154/240
2172 NDX0049098
పపరర: కగ ఎస ఆర యస ససనల గగతమ
కకసపలర
తసడడ:ట హనసమసతరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:75-9-125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట హహమచసదట కలమమర పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-123
వయససస:28
లస: ససస స
2185 NDX2521284
పపరర: కకతస శకనవరస రరవప కకతస

తసడడ:ట ససతనరరమమసజననయబలల కకమబమరర
ఇసటట ననస:75-9-121/B
వయససస:44
లస: పప

94-154/239

తసడడ:ట హనసమసతరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:75-10-122
వయససస:77
లస: పప
2182 NDX2521276
పపరర: నఖత పబబశశటట

94-154/234
2166 MLJ0812735
పపరర: వనసకటశకనవరస రరవప కకమబమరర

2171 NDX0850099
పపరర: జ యస యస ఆర వ భరత
కకసపలర
తసడడ:ట హనసమసత రరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:75-9-125
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట చటటట బబబబ నడడగగసడర
ఇసటట ననస:75-9-150
వయససస:71
లస: పప
2179 MLJ0818633
పపరర: శశషగగరగరరవప కకలశశటట

2168 MLJ0819250
పపరర: భబలకడమ పరలకరయల

94-154/231

94-154/238

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకసపలర
ఇసటట ననస:75-9-125
వయససస:57
లస: పప
2176 MLJ3699428
పపరర: తమబమరగస రరవప నడడగగసడర

94-154/233

భరస : శవయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:75-9-122
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:75-9-124
వయససస:68
లస: పప
2173 NDX0850149
పపరర: హనసమసతషరరవప కకసపలర

2165 MLJ0813295
పపరర: అననరరధన కకమబమరర

2163 NDX1721530
పపరర: శసకర రరవప చదతళర

తసడడ:ట కకటటరతరస చదతళర
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:75-9-121/B
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణమబరగస కరరపరపప
ఇసటట ననస:75-9-122
వయససస:49
లస: ససస స
2170 MLJ0819060
పపరర: పపద శవయఖ పరలకరయల

94-154/230

తసడడ:ట ససబబబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకషష పసచనరఖ
ఇసటట ననస:75-9-121
వయససస:72
లస: పప
2167 MLJ0818021
పపరర: సరమమమ జఖస కరరపరస

2162 AP151000420289
పపరర: ఇసదదరరరమణమబరగస అలపరటట

భరస : మహహష వనజషషవ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:35
లస: ససస స
94-155/212

94-155/213
2190 NDX2141133
పపరర: సరయ అజత కలమమర వనమబల

తసడడ:ట శకనవరస రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:23
లస: పప

Page 78 of 358

2191 NDX0498196
పపరర: వకకమ వనజషషవ
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94-155/214

తసడడ:ట శకరరస జ వనజషషవ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:32
లస: పప
2194 NDX0784082
పపరర: ససరగ రరస

94-155/217

94-155/220

94-155/223

94-155/226

94-155/229

తసడడ:ట చరసజవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:25
లస: పప
2209 MLJ0818963
పపరర: టటల శక కకషష ఉపపసదట పబబశశటట

తసడడ:ట వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:55
లస: పప

2201 MLJ0817056
పపరర: వసరసత లకడమ పబబశశటట

94-155/232

94-155/230

2213 NDX3084597
పపరర: శత కణక మహ లకడమ పపరర

2202 MLJ2456812
పపరర: హహమలత పబబశశటట

94-155/225

2205 NDX1715632
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ పబబశశటట

94-155/228

2208 NDX1054642
పపరర: ససరగసదట ననధ పబబశశటట

94-155/231

తసడడ:ట చరసజవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:38
లస: పప
94-155/233

2211 AP151000426715
పపరర: చరసజవ పబబశశటట

94-155/234

తసడడ:ట వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:52
లస: పప
94-155/719

తసడడ:ట పపరష శసకర పపరర
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:22
లస: ససస స

2214 NDX3033263
పపరర: ననగ జయ దధపసక పపరర

94-155/720

తసడడ:ట పపరష శసకర పపరర
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:19
లస: ససస స
94-155/237

భరస : ననమదతవపగబపస చమరగస
ఇసటట ననస:75-10-128
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప చమరగస
ఇసటట ననస:75-10-128
వయససస:68
లస: పప

94-155/222
2199 NDX1241298
పపరర: లలమ ననగరతర కలమమరగ పబబశశటట

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:49
లస: పప
94-155/235

94-155/219

భరస : పరమమశశర పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:49
లస: ససస స

2207 NDX0774091
పపరర: ఫణణసదట పబబశశటట

94-155/239 2219 MLJ0813618
2218 MLJ0814970
పపరర: లకడమ నరసససహ కలమమర చనమరగస
పపరర: ననమదతవపగబపస చనమరగస

తసడడ:ట ననమదతవపగబపస చమరగస
ఇసటట ననస:75-10-128
వయససస:43
లస: పప

94-155/224

94-155/227

2210 AP151000426714
పపరర: లకడమననరరయణ పబబశశటట

2196 AP151000429384
పపరర: రతనరవళ వనమబల

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:27
లస: ససస స

2204 MLJ0818567
పపరర: ననరగరభవరనసససదరమమ
పబబశశటట
భరస : వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:77
లస: ససస స

94-155/236 2216 MLJ0819425
2215 NDX0266585
పపరర: హహమ ననగ దసరర ససనసద చనమరగస
పపరర: రరమకలమమరగ చనమరగస

భరస : లకడమ నరసససహ చమరగస
ఇసటట ననస:75-10-128
వయససస:40
లస: ససస స

94-155/221

తసడడ:ట పరమమశశర పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటరతరస పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:44
లస: పప
2212 AP151000426713
పపరర: పరమమశశర పబబశశటట

2198 NDX1427146
పపరర: సససధనర పబబశశటట

94-155/216

భరస : పటసరదరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:75-10-125
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చరసజవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:50
లస: ససస స
2206 NDX1241280
పపరర: ధరమతతజ పబబశశటట

94-155/218

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శక కకషష ఉపపసదట రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:40
లస: ససస స
2203 MLJ0817072
పపరర: చతజతనఖససత పబబశశటట

2195 NDX0589846
పపరర: ఆదదలకడమ వనమబల

2193 AP151000426436
పపరర: శకనవరసరరవప వనమబల

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట పటసరద రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:75-10-125
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట చరసజవ పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-10-126
వయససస:24
లస: ససస స
2200 NDX0590000
పపరర: ఝమనసవరణణ పబబశశటట

94-155/215

తసడడ:ట శకరరస జ వనజషషవ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట బకలసదనస జ
ఇసటట ననస:75-10-124
వయససస:65
లస: పప
2197 NDX1764001
పపరర: బబబ పసటయమసక పబబశశటట

2192 NDX0498154
పపరర: మహహశ వనజషషవ

2217 NDX2432854
పపరర: శక చరణ గబపరస చనమరగస

94-155/238

తసడడ:ట లకడమ నరసససహ కలమమర చనమరగస
ఇసటట ననస:75-10-128
వయససస:21
లస: పప
94-155/240

2220 NDX0747659
పపరర: ససభబగఖలకడమ గబడడవరడ

94-155/241

భరస : లకడమనరసససహమబరగస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:75-10-129
వయససస:40
లస: ససస స
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2221 NDX2406080
పపరర: ననగ జజఖత వరదన చసతపలర

94-155/242

తసడడ:ట నరసససహరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:22
లస: ససస స
2224 NDX1427187
పపరర: సరళ వనదగగరగ

2222 NDX1951046
పపరర: ఝమనస ససదధపసస కకమబమరర

94-155/243

తసడడ:ట కగ వ యస శరససస స కలమబమరర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:39
లస: ససస స
94-155/245

2225 NDX1970285
పపరర: గణణశ హహమసత చసతపలర

2223 MLJ2456028
పపరర: రజనపసటయ చసతపలర

భరస : నరసససహరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:44
లస: ససస స
94-155/246

2226 NDX1427195
పపరర: షణబమఖ సరయరరస చసతపలర

భరస : సరయ శరఖమ మబరళ మహన శరససస స వన
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:30
లస: పప

2227 MLJ0813683
పపరర: నరసససహరరవప చసతపలర

94-155/249
2228 NDX1427203
పపరర: సరయ శరఖమ మబరళ మహన
శరససస స వనదగగరగ
తసడడ:ట కగశవ శసకర రరధ కకషష వనదగగరగ
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:63
లస: పప

2229 NDX2432524
పపరర: గరయతట పటబరల
తసడడ:ట ససవర పటసరద పటబరల
ఇసటట ననస:75-10-131
వయససస:26
లస: ససస స

2231 NDX0773648
పపరర: సతఖవత పటబరల

2232 NDX1375435
పపరర: పటబరల పటశరసత

94-155/248

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ చసతపలర
ఇసటట ననస:75-10-130
వయససస:49
లస: పప
2230 AP151000429289
పపరర: ససజజత పటబరల

94-155/251

భరస : శవపటసరద
ఇసటట ననస:75-10-131
వయససస:45
లస: ససస స
2233 AP151000426464
పపరర: శవపటసరద పటబరల
తసడడ:ట ననగలసగరచనరగ
ఇసటట ననస:75-10-131
వయససస:47
లస: పప
2236 NDX2432573
పపరర: శశశలజ సశరష

94-155/257

భరస : శకరరమ సశరష
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:56
లస: ససస స
2239 NDX2432557
పపరర: శరత సశరష

94-155/260

భరస : గగతమ పపననర
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:55
లస: ససస స

94-155/263

94-155/253

94-155/256
2235 MLJ0816330
పపరర: వనసకట సనరరఖ పటకరశ యమఖమల

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప లలట యమఖమల
ఇసటట ననస:75-10-131/1
వయససస:38
లస: పప

2237 MLJ0816306
పపరర: శకనవరస పటభల

2238 NDX0379024
పపరర: సతఖననరరయణ మబరగస పటభలమ

94-155/258

2240 NDX2080935
పపరర: శక రరస సశరష

2243 NDX0588129
పపరర: వనసకట ననగలకడమ నసబబరర

2246 NDX1763888
పపరర: లకడమ పటసనర పటభల

94-155/261

2241 NDX0266130
పపరర: ససతనరరమయఖ పటభల

94-155/262

తసడడ:ట సససదరరరమమబరరస పటభల
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:73
లస: పప
94-155/264

2244 NDX1763730
పపరర: రరజగశశరగ గసజజస

94-155/265

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:40
లస: ససస స
94-155/267

భరస : ససత రరమయఖ పటభల
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరవధననసలల పపననర
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:64
లస: పప

94-155/259

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ పటబల
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజశశఖర నమబబరర
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:40
లస: ససస స
94-155/266

94-155/250

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-10-131/1
వయససస:60
లస: ససస స

94-155/269 2249 NDX1641258
2248 NDX1715640
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప గసజజస
పపరర: గగతమ పపననర

తసడడ:ట రమణ రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:44
లస: పప

94-155/255

తసడడ:ట శకరరమ సశరష
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:61
లస: పప

భరస : గబరరరధస బలలససలపరలలస
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:30
లస: ససస స
2245 NDX1641266
పపరర: ససశల పపననర

2234 NDX2432870
పపరర: పటభబవత యకకల

94-155/247

తసడడ:ట శవ పటసరద పటబరల
ఇసటట ననస:75-10-131
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ పటబల
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట శకరరమ సశరష
ఇసటట ననస:75-10-132
వయససస:36
లస: పప
2242 NDX1771410
పపరర: శరసత బలలససలపరలలస

94-155/252

భరస : ననగలసగరచనరగ
ఇసటట ననస:75-10-131
వయససస:75
లస: ససస స
94-155/254

94-155/244

2247 NDX2356467
పపరర: గగపస కకషష నసబబరర

94-155/268

తసడడ:ట రరజశశఖర నసబబరర
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:23
లస: పప
94-155/270

2250 NDX3070620
పపరర: వర లకడమ తణబకల

94-155/721

భరస : బటహమనసద రరవప తణబకల
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:75
లస: ససస స
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2251 NDX2765816
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరగ తనళళ
ర రగ

94-155/722

భరస : ఆదద ననరరయణ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:44
లస: ససస స
2254 NDX1197979
పపరర: గగతమ ఆలపరటట

94-155/723 2253 MLJ2457166
2252 NDX2936821
పపరర: ఝనస వనసకట సరయ శక చవల
పపరర: శవ ననగపరరశతదతవ ఆలపరటట

భసధసవప: సరశమ శరత
ఇసటట ననస:75-10-133
వయససస:22
లస: ససస స
94-155/272

2255 MLJ2452423
పపరర: ననగకరమమశశరరరవప ఆలపరటట

తసడడ:ట ననగ కరమమశశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-134
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట రరజజరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-134
వయససస:55
లస: పప

2257 NDX1446989
పపరర: భబసకర వనసకట ననగ పవన
అలపరటట
తసడడ:ట కకషష శవ శసకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:26
లస: పప

94-155/275

2258 NDX1446773
పపరర: రరజజ అలపరటట

2260 NDX3097425
పపరర: వనసకట ససబటహమణఖస పపరర

94-155/724

తసడడ:ట వనసకట గబరరననథస పపరర
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:52
లస: పప
2263 NDX3096781
పపరర: రవ తతజ బబజవరడ

94-155/727

94-155/279

94-155/282

94-155/285

తసడడ:ట బదరరననథ మమజట
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:27
లస: పప
2275 NDX1197912
పపరర: శకనవరస కరజ

94-155/276

94-155/288

2267 NDX2432912
పపరర: హరగ ననగ ససరగష తతలర మకలళ

94-155/277

94-155/725

2262 NDX3064706
పపరర: భబసకర రరవప బబజవరడ

94-155/726

తసడడ:ట రరమ మహనరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:75-10-135/1
వయససస:49
లస: పప
94-155/728

2265 NDX2432904
పపరర: అననరరధ తతలర మకలళ

94-155/278

భరస : హరరననగ ససరగష తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:75-10-135/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-155/281

తసడడ:ట వనసకట ససవర ననగగశశరరరవప తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:75-10-135/2
వయససస:32
లస: పప
2270 NDX1203298
పపరర: ఉమమదతవ కరజజ

2271 NDX1751636
పపరర: వసశధర మమజగటట

94-155/284

94-155/280

94-155/283

తసడడ:ట కగ వ బ సతఖరరమ పటసరద కరజజ
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట బదరరననథ మమజగటట
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:25
లస: పప

2273 NDX1197953
పపరర: వజయ కలమమర కరజ

2274 NDX1054709
పపరర: బదరరననధ మమజగటట

94-155/286

తసడడ:ట కగ బ బ ఎస రరమపటసరద కరజజ
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శకహరగ రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:53
లస: పప

2276 NDX1197946
పపరర: కగ వ బ ఎస ఆర పటసరద

2277 NDX2805349
పపరర: నవఖ పసటయమసక చకరక

తసడడ:ట రరమకకషష రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:79
లస: పప

2278 NDX1763680
పపరర: హరగక శకరరస

2279 NDX1446849
పపరర: శకరరమ వషష
ష పసటయమ

తసడడ:ట వనసకట కరమమశశర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:25
లస: ససస స

2259 AP151000426531
పపరర: కకషరషశవశసకరరరవప ఆలపరటట

2268 NDX2432896
పపరర: వనసకట ససవర ననగగశశరరరవప
తతలర మకలళ
తసడడ:ట పసచచయఖ తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:75-10-135/2
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట కగ వ బ ఎస రరమ పటసరదస కరజజ
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:53
లస: పప
94-155/290

94-155/274

తసడడ:ట రరజజరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:51
లస: పప

Deleted

భరస : బదరరననథ మమజగటట
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:48
లస: ససస స
2272 NDX1104819
పపరర: శక హరర మమజట

2264 NDX3091220
పపరర: లకడమ పటవలర క బబజవరడ

2256 AP151000429456
పపరర: రమమపటభ ఆలపరటట
భరస : కకషషశవశసకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ట భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:75-10-135/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:75-10-135/2
వయససస:51
లస: ససస స
2269 NDX1751628
పపరర: లకడమ ననగమమ మమజగటట

94-155/273

భరస : వనసకట ససబటహమణఖస పపరర
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట భబసకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:75-10-135/1
వయససస:24
లస: పప
2266 NDX2421436
పపరర: తతలర మకలల వరమణణ

భరస : ననగకరమమశశరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-134
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష ససవర శసకర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-135
వయససస:28
లస: పప
2261 NDX3106473
పపరర: సరయ లకడమ కలమమరగ పపరర

94-155/271

94-155/289

94-155/287

94-219/821

తసడడ:ట రరధన కకషష చకరక
ఇసటట ననస:75-10-136
వయససస:21
లస: ససస స
94-155/291

తసడడ:ట యస వ కరమమశశర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:28
లస: ససస స

2280 NDX0587394
పపరర: జజజ ననశశరగ కరకకననడ

94-155/292

తసడడ:ట బబలమజ పటసరద కరకకననడ
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:28
లస: ససస స
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94-155/293

భరస : జననరదన రరవప లలట కకరపరటట
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:46
లస: ససస స

2282 NDX2105352
పపరర: వనసకట పదమ లత శకరరస

భరస : వనసకట కరమమశశర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:48
లస: ససస స

94-155/296 2285 NDX0266296
2284 NDX1467357
పపరర: సరయ ననగ మలలర శ కకరపరటట
పపరర: ససతతష కలమమర మమలశశటట

తసడడ:ట జననరదన రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట గగపరలకకషష మబరగస శకరరమ
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట భబసకరరచనరరఖలల� �
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:56
లస: పప
2293 NDX2326270
పపరర: పరరశత అలపరటట

94-155/305

94-155/308

తసడడ:ట వనసకట రతరస కరస శశటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:57
లస: పప
2299 MLJ0818203
పపరర: లకడమ జజనరలగడడ

94-155/311

94-155/314

భరస : ససబబరరవప కరటట పటట
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:61
లస: ససస స

2297 NDX2326247
పపరర: గగపరల కకషష మబరగస అలపరటట

94-155/309

2303 NDX2406098
పపరర: భబరర వ గబడన
ర రగ

94-155/317

2289 AP151000426265
పపరర: రమమష బబబబ మలశశటట

2292 NDX1810788
పపరర: ససధన రరణణ కరస శశటట

2295 NDX2326288
పపరర: సతఖ కరరగసక ఆలపరటట

94-155/307

తసడడ:ట గగపరల కకషష మబరగస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:29
లస: పప
2298 NDX1764191
పపరర: హహమలత

94-155/310

భరస : మబఠ షర హహరర చనసద
ఇసటట ననస:75-10-140
వయససస:44
లస: ససస స
94-155/312

2301 NDX1715624
పపరర: మబఠ షర హహరర చనసద

94-155/313

తసడడ:ట ససమమరరమల
ఇసటట ననస:75-10-140
వయససస:50
లస: పప
94-155/315

2304 NDX1135003
పపరర: కకషషవనణణ గబడన
ర రగ

94-155/316

భరస : హనసమసతరరవప గబడన
ర రగ
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:47
లస: ససస స
94-155/319

తసడడ:ట కకషషమబరగస గబడడరరగ
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:48
లస: పప

94-155/320 2310 NDX1891598
2309 NDX2141117
పపరర: సరయ ననగలకడమ పటతతఖష తవరశ
పపరర: భబరర వ మమచతరర

తసడడ:ట శవ పటసరద తవరశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:23
లస: ససస స

94-155/301

94-155/304

94-155/318 2307 NDX1104389
2306 MLJ2451292
పపరర: ననగ వనసకట శకనవరస కరటటపరటట
పపరర: హనసమసత రరవప గబడన
ర రగ

తసడడ:ట ససబబబరరవప కరటటపటట
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:38
లస: పప
94-156/929

94-155/298

భరస : భబసకరరరవప కరస శశటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:50
లస: ససస స
94-155/306

తసడడ:ట హనసమసతరరవప గబడన
ర రగ
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట హననమసతషరరవ గబడన
ర రగ
ఇసటట ననస:75-10-141
వయససస:26
లస: పప
2308 NDX3052305
పపరర: సరమమజఖస కరటట పటట

94-155/303

2294 NDX1446799
పపరర: వర మణణకసఠ కలమమర
కరరసశశటట
తసడడ:ట భబసకర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:26
లస: పప

2300 NDX2416592
పపరర: నఖల కలమమర జరజన

2286 NDX2218519
పపరర: ససరగష కలమమర మదదబ

తసడడ:ట రసగరరరవప మమలశశటట
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట షర హహరర చసద
ఇసటట ననస:75-10-140
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమబరగస జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-10-140
వయససస:55
లస: పప
2305 NDX1903310
పపరర: కకషష సరయ గబడన
ర రగ

94-155/300

తసడడ:ట రరస పటసరద రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:75-10-140
వయససస:47
లస: ససస స
2302 MLJ0817999
పపరర: వనసకటటశశరరర జజనరలగడడ

2291 NDX2068121
పపరర: రరధన కలమమరగ అలపరటట

94-155/295

తసడడ:ట బకలల మదదబ
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:45
లస: పప

భరస : శరఖమ పటసరద అలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-138
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష మబరగస అలపరటట
ఇసటట ననస:75-10-139
వయససస:58
లస: ససస స
2296 NDX1810861
పపరర: భబసకరరరవప కరస శశటట

94-155/297

తసడడ:ట భబసకర చనరగ కరకకననల
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:54
లస: పప
94-155/302

2283 AP151000429264
పపరర: వరణణ మలశశటట

భరస : రమమశరబబబ మమలశశటట
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట రమమశ బబబబ మమలశశటట
ఇసటట ననస:75-10-137
వయససస:35
లస: పప

94-155/299 2288 NDX2432599
2287 NDX1197987
పపరర: వనసకట కరమమశశర రరవప శకరరమ
పపరర: లకమణ చనరగ కరకకననల

2290 MLJ0812727
పపరర: బబలమజ పటసరదస� కరకకననడ�

94-155/294

94-155/321

తసడడ:ట మమధవరరవప మమచతరర
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:25
లస: ససస స
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94-155/322
2311 NDX1970277
పపరర: యమమన ననగ వనసకట సరశత
మమచరర
తసడడ:ట మమధవరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ పటసరద తవరశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:47
లస: ససస స

2314 AP151000429196
పపరర: వనసకరయమమ తవశ

94-155/326 2316 MLJ0814806
2315 NDX1266485
పపరర: సతఖసరయ ననగ పటణయ తవరశ
పపరర: మమధవరరవప మమచరర

94-155/325

భరస : రరమమరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:71
లస: ససస స
2317 AP151000426115
పపరర: శవ పటసరద తవరశ

94-155/328

94-155/331

94-155/334

94-155/337

94-155/340

తసడడ:ట శకనవరస దదరడర
ఇసటట ననస:75-11-145
వయససస:21
లస: ససస స
2332 MLJ2452548
పపరర: శకనవరస దదరడర

94-155/343

భరస : వనసకటటశశరరర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:45
లస: ససస స

94-155/330

94-155/332

2322 NDX0589614
పపరర: గరయతట మమటటరగ

94-155/333

భరస : సతఖననరరయణ మమటటరగ
ఇసటట ననస:75-11-143
వయససస:74
లస: ససస స
94-155/335

2327 NDX1241181
పపరర: వనసకట పసచచయఖ ఆరఖ
మమటటరర
తసడడ:ట ససబబబరరవప మటటరర
ఇసటట ననస:75-11-144
వయససస:58
లస: పప

94-155/338

2330 NDX0266221
పపరర: సశరష లకడమ దదరడర

94-155/341

2333 NDX1104751
పపరర: బబలకకటటశశర రరవప దదరడనర

94-155/346

2336 NDX0773408
పపరర: సరయలకడమ పరమబలపరటట

2339 NDX0773614
పపరర: ససజజత చససచస
భరస : నరసససహరరవప చససచస
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:46
లస: ససస స

94-155/336

2328 NDX2141141
పపరర: యలమసద కనమరర పపడడ

94-155/339

తసడడ:ట కకట ససబబయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:75-11-144
వయససస:72
లస: పప
2331 NDX1134840
పపరర: పపరష వత దదరడర

94-155/342

భరస : బబలకకటటశశరరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:75-11-145
వయససస:64
లస: ససస స
94-155/344

2334 MLJ0814665
పపరర: ననగగసదటస ఎలలక

94-155/345

భరస : మమలకకసడయఖ ఎలలక
ఇసటట ననస:75-11-146
వయససస:58
లస: ససస స
94-155/347

భరస : వనసకటటశశరరర పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:32
లస: ససస స
94-155/349

2325 NDX1241173
పపరర: పటమల మమటటరర
భరస : పసచచయఖ మటటరర
ఇసటట ననస:75-11-144
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట చనర ససబబబరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:75-11-145
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబజబబబబ షపజక
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:26
లస: ససస స
2338 AP151000429467
పపరర: ననగచసదదక
ట మలర సపరటట

2319 NDX2432680
పపరర: అసజన ననగ వనసకట
అమకతలక మమటటరర
తసడడ:ట వరరసజననయబలల మమటటరర
ఇసటట ననస:75-11-143
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దదరడర
ఇసటట ననస:75-11-145
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట బబల కకటటశశరరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:75-11-145
వయససస:46
లస: పప
2335 NDX1134865
పపరర: ఖమసససబ షపక

2324 NDX1241165
పపరర: ససవరచల మమటటరర

94-155/327

94-155/329

తసడడ:ట పసచచయఖ మటటరర
ఇసటట ననస:75-11-144
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మమటటరగ
ఇసటట ననస:75-11-144
వయససస:85
లస: ససస స
2329 NDX2432920
పపరర: లకడమ ససమఖ దదరడర

2321 NDX1081488
పపరర: రమమదతవ మమటటరగ

94-155/324

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ మమచరర
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:50
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల మమటటరగ
ఇసటట ననస:75-11-143
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మమటటరగ
ఇసటట ననస:75-11-143
వయససస:50
లస: పప
2326 NDX0950212
పపరర: తనయమరమమ మమటటరగ

2318 AP151000426089
పపరర: రరమమరరవప తవశ

2313 MLJ2456325
పపరర: వరలకడమ మమచరర

భరస : మమధవరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట రతస యఖ తవశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ట వరరసజననయబలల మమటటరర
ఇసటట ననస:75-11-143
వయససస:25
లస: ససస స
2323 NDX1055474
పపరర: వరరసజననయబలల మమటటరగ

94-155/323

తసడడ:ట శవ పటసరద తవరశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట రరమమరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:75-11-142
వయససస:58
లస: పప
2320 NDX1764506
పపరర: ఎ ల ఎన వ వనజషషవ మమటటరర

2312 AP151000429334
పపరర: హహహమమవత తవరశ

2337 NDX0714915
పపరర: ససజజత మలర సపరటట

94-155/348

భరస : బబలకకషష మలర సపరటట
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:34
లస: ససస స
94-155/350

2340 AP151000429468
పపరర: చనర మసరసనబ షపక

94-155/351

భరస : వల షపజక
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:56
లస: ససస స
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2341 NDX2141182
పపరర: సరయ కకరణ చససచస
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94-155/352

తసడడ:ట నరసససహరరవప చససచస
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:22
లస: పప
2344 NDX1104363
పపరర: బబలకకషష మలర సపరటట
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:34
లస: పప

2345 NDX0265090
పపరర: బబజ బబబబ షపక

94-155/358

2348 NDX2781557
పపరర: గగవసదస సరదదననన

94-155/356

తసడడ:ట కకషప ర రరజపపరగహహట
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:26
లస: ససస స

94-155/729

94-155/363

తసడడ:ట కకషప ర రరజపపరగహహట
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:24
లస: పప

2354 NDX2164911
పపరర: మహహసదట సససగ పపరగహహత

94-155/361

94-155/366

తసడడ:ట భబరరజ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:59
లస: పప
2359 NDX2495729
పపరర: పరలక
స ర రవ

2357 NDX1603456
పపరర: భమ సససగ రరజ పపరగహహత

94-155/364

తసడడ:ట బసడతపప పరలక
స ర
ఇసటట ననస:75-11-148
వయససస:52
లస: పప

2360 MLJ0815266
పపరర: మలలర శశరగ గబసడడ

94-155/367

94-155/372

2363 NDX1447011
పపరర: ససబటహమణఖస గబసడడ

తసడడ:ట భబవననరరయణచనరరఖలల వసగగపపరస
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరవప గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:47
లస: పప

2365 NDX3249596
పపరర: ననగ భరణణ కకరణ గబసడడ

2366 NDX3252160
పపరర: రగవత వసగల

94-157/800

తసడడ:ట గబసడడ ననగ భరణణ కకరణ
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:44
లస: పప

2352 NDX2218576
పపరర: పససకక దతవ రరజజ పపరగహహత

2355 NDX2118207
పపరర: మసగగలమల రరజ పపరగహహత

2358 NDX2495661
పపరర: లకడమ పరలక
స ర

94-155/370

2361 NDX2020816
పపరర: లకడమ చతట వసగగపపరస

94-155/362

94-155/365

94-155/368

94-155/371

భరస : లలట భబవననరరయణచనరరఖలల వసగగపపరస
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:57
లస: ససస స
94-155/373

2364 NDX3071271
పపరర: సరయ వపపల గబసడడ

94-155/730

తసడడ:ట ససబటమణఖస గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:18
లస: పప
94-157/802

భరస : గబసడడ ననగ భరణణ కకరణ
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:39
లస: ససస స
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భరస : ననరరయణ శరమ పలలడ
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:33
లస: ససస స

94-155/359

భరస : రవ పరలక
స ర
ఇసటట ననస:75-11-148
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబటమణఖస గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-149
వయససస:40
లస: ససస స

2362 NDX2020808
పపరర: వసశ లకడమకలమమర వసగగపపరస

2349 NDX2218550
పపరర: కసచన రరజజ పపరగహహత

తసడడ:ట భమ సససహ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట సరమమలఅజ రరజజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:61
లస: పప
94-155/369

94-155/357

భరస : కకషప ర రరజపపరగహహట
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట భమ సససగ పపరగహహత
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:24
లస: పప

2356 NDX1406397
పపరర: కకషప ర రరజ పపరగహహత

2346 NDX0773952
పపరర: నరసససహరరవప చససచస

తసడడ:ట కకషప ర రరజపపరగహహట
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ మమల
ఇసటట ననస:75-11-147/1
వయససస:40
లస: ససస స

2353 NDX2218543
పపరర: రరమ సససగ రరజజ పపరగహహత

94-155/354

తసడడ:ట ననరయఖ చససచస
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ సరదదననన
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:30
లస: పప

94-155/360 2351 NDX0589390
2350 NDX2218568
పపరర: అరరణ కలమమరగ రరజజ పపరగహహత
పపరర: పససకక మమల

2343 NDX0774133
పపరర: సరయ కలమమర చససచస

తసడడ:ట నరసససహరరవప చససచస
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట వల షపజక
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట రరధనకకషషమబరగస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:53
లస: పప

2367 NDX2133122
పపరర: ఉష పలలడ

94-155/353

తసడడ:ట వల షపక
ఇసటట ననస:75-11-147
వయససస:26
లస: పప
94-155/355

2347 AP151000426490
పపరర: వనసకటటశశరరర మలర సపరటట

2342 NDX2068089
పపరర: అబబబల నబ షపక

94-155/374

2368 NDX1841254
పపరర: అరచనన తవరరర

భరస : దదలప కలమమర తవరరర
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:35
లస: ససస స

94-155/375

2369 NDX1841205
పపరర: ససగరత పరలలద

94-155/376

భరస : వషష
ష పటసరద పరలలద
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: అరచన
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94-155/377

భరస : గగరగరరజశరమ పలలడ
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:38
లస: ససస స
2373 MLJ2452522
పపరర: వషష
ష పటసరద పలలడ

94-155/380

2374 MLJ2452266
పపరర: గగరగరరజశరమ పరలలడద

94-155/383

2379 NDX2068048
పపరర: శక పరగమళ గబసడడ

94-155/386

2377 NDX1189315
పపరర: రరప అనర పప రష ఆబటపప డడ

భరస : ఫణణ కకశశర గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:33
లస: ససస స
94-155/389

2385 NDX1970152
పపరర: సరయ కరరరసక గబసడడ

94-155/392

2383 MLJ2456119
పపరర: దసరరరకలమమరగ గబసడడ

తసడడ:ట రరమ శరమ గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:28
లస: పప
94-155/395

2389 NDX1447003
పపరర: సనరఖననరరయణ ఆబటపప డడ

94-155/387

తసడడ:ట జజజ ననశశర గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-152
వయససస:25
లస: పప

2392 NDX2218501
పపరర: jopat

94-155/390

భరస : శకనవరస రరవప మబనరలకరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:35
లస: ససస స

94-155/393

2398 NDX1970251
పపరర: ఆసజననయబలల మబనరలకరగ
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మబనరలకరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:72
లస: పప

94-155/385

2381 MLJ2456101
పపరర: సరవతట గబసడడ

94-155/388

2384 NDX1446765
పపరర: బరర వమమ అభబటపపడడ

94-155/391

2387 MLJ0815233
పపరర: ఫణణ కకశశర గబసడడ

94-155/394

తసడడ:ట ససధనకర గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:39
లస: పప
94-155/396

2390 MLJ0816595
పపరర: రరమశరమ గబసడడ

94-155/397

తసడడ:ట కకషషమబరగస గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:61
లస: పప
94-155/399

2393 NDX1446948
పపరర: రరప కకతనరగ

94-155/400

తసడడ:ట అశశక కలమమర కకతనరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:27
లస: ససస స
94-155/402

భరస : అశశక కకఠరరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:55
లస: ససస స
94-155/404

2378 NDX0800805
పపరర: తతజశశ గబసడడ

భరస : నరసససహ ఆబట పప డడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : జజషస
ఇసటట ననస:75-11-153
వయససస:30
లస: ససస స

94-155/401 2395 MLJ0816496
2394 NDX1970244
పపరర: గరత పదమ సటవసత మబనరలకరగ
పపరర: లలతన కకఠరరగ

94-155/382

భరస : రరమశరమ గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహస ఆబట పప డడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:57
లస: పప
94-155/398

2375 MLJ2452506
పపరర: పటసరదశరమ దనశరకర

తసడడ:ట రరమ శరమ గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట పటకరష జజపట
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమబరగస గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట గసబరచసద కకతషరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:56
లస: పప

94-155/384

భరస : ససదనకర గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:61
లస: ససస స
2386 NDX1266493
పపరర: పపటమబకమమర జజపట

94-155/379

తసడడ:ట రరమమశశర లమల శరమ దనశరక
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజజ ననశశర గబసడడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:48
లస: ససస స

2382 NDX1446955
పపరర: అనసత లకడమ సతఖవత
అభబటపపడడ
భరస : సతఖననరరయణ శక ఆబట పప డడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:52
లస: ససస స

2397 MLJ0816546
పపరర: అశశకలకమమర కకఠరరగ

94-155/381

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ ఆబట పప డడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:27
లస: ససస స
2380 NDX2068097
పపరర: పదదమన గబసడడ

2372 NDX1841304
పపరర: దదలప కలమమర తవరరర

తసడడ:ట రరమపరల తవరరర
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట దనశరకరపటసరద పలలడ
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:42
లస: పప

2376 NDX1289792
పపరర: ససబబలకడమ శకజ అబటపపడడ
ఆబటపప డడ
తసడడ:ట ససరఖ ననరరయణ ఆబట పప డడ
ఇసటట ననస:75-11-151
వయససస:27
లస: ససస స

2391 NDX2218493
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర గబసడడ

94-155/378

భరస : దనశరరకరపటసరద పలలడ
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట దనశరకపటసరద పలలడ
ఇసటట ననస:75-11-150
వయససస:38
లస: పప

2388 MLJ0816587
పపరర: జజజ ననశశర గబసడడ

2371 MLJ2457216
పపరర: తషలససదతవ పరలలడ

2396 NDX1970236
పపరర: శకనవరస రరవప మబనరలకరగ

94-155/403

తసడడ:ట ఆసజననయబలల మబనరలకరగ
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:39
లస: పప
94-155/405

2399 NDX2943694
పపరర: రరమ వనసకట సనరఖ మహహశ
కలమమర తరగవధద
తసడడ:ట శకనవరసరరవప తరగవధద
ఇసటట ననస:75-11-154
వయససస:29
లస: పప

94-155/731
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2400 NDX1830398
పపరర: రతర కలమమరగ తతలర మకలల

94-155/406

భరస : లకడమ ననరరయణ తతలర మకలల
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:41
లస: ససస స
2403 NDX1828609
పపరర: ననగగసదటమమ తతలర మకలల

94-155/409

భరస : పపదవనసకటటశశరరర తతలర మకలల
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:71
లస: ససస స
2406 NDX0500447
పపరర: వనసకట ననగ ససమన యజర

94-155/412

2404 AP151000429428
పపరర: ననగగశశరమమ యయజర

2405 NDX2467116
పపరర: వనత వనసకటసరయ తతలరకలల

94-155/410

2407 NDX1830364
పపరర: లకడమ ననరరయణ తతలర మకలల

94-155/416

94-155/414

భరస : వనసకట సరయ ననధ కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:55
లస: ససస స

94-155/411

94-155/415

94-155/417

భరస : సరయ వనసకట శకనవరస రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:41
లస: ససస స
94-155/419

94-155/420
2414 NDX2184299
పపరర: సరయ వనసకట శకనవరస రరవప
రరవపరగ
తసడడ:ట కకషష మబరగస రరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:51
లస: పప

94-155/422

2417 NDX2218485
పపరర: లకడమ కకపపరరవపరగ

భరస : కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:72
లస: ససస స

94-155/421 2416 NDX2184315
2415 MLJ2452688
పపరర: వనసకట సరయననథ కకపపరరవపరర
పపరర: కకషష మబరగస రరవపరగ

తసడడ:ట పపననరరరవప కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:64
లస: పప

2408 AP151000426521
పపరర: శవరరమకకషష పటసరద యయజర

94-155/732 2411 NDX2184273
2410 NDX2743995
పపరర: సరతశక వనసకట శశషష తతలర మకలల
పపరర: గరయతట దతవ రరవపరగ

2413 NDX2218444
పపరర: ససతకలమమరగ

94-155/408

తసడడ:ట ననగగసదటస యయజర
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:19
లస: పప
94-155/418

2402 NDX2105378
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ యయజర

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ తతలరకలల
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట పపదవనసకటటశశరరర తతలర మకలల
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ తతలర మకలల
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:76
లస: పప
2412 AP151000429619
పపరర: వజయలకడమ కకపపపరరవపరర

భరస : శవరరమ కకషష పటసరద యయజర
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగగసదటస యజర
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ట శవరరమకకషష పటసరద యజర
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:36
లస: పప
2409 NDX1828534
పపరర: పపద వనసకటటశశరరర తతలర మకలల

94-155/407
2401 MLJ0815068
పపరర: దసరరరననగలకడమఅనరపపరష
కకనశశటట
భరస : సతఖననసకటసరసబశవరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:75-11-155
వయససస:47
లస: ససస స

94-155/423

Deleted

తసడడ:ట చలమయఖ రరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-156
వయససస:75
లస: పప

భరస : భబనస పటసనర పటదధప కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష మబరగస గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:48
లస: ససస స

94-155/425
2419 AP151000429174
పపరర: రరమమసజననకలమమరగ
కకపపపరరవపరగ
భరస : పటసననరసజననయబలల కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:49
లస: ససస స

94-155/426
2420 NDX0500637
పపరర: ననగ పటసనర పటమద
కకపపపరరవపరగ
తసడడ:ట పటసనర అసఆజగరయబలల కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:34
లస: పప

94-155/427
2421 NDX1241249
పపరర: భబనస పటసనర పటదధప
కకపపపరరవపరగ
తసడడ:ట పటసననర అసజననయబలల కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:34
లస: పప

2422 AP151000426120
పపరర: పటసననరసజననయబలల
కకపపపరరవపరగ
తసడడ:ట ససబబబరరవప కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:55
లస: పప

94-155/428

2423 NDX1446831
పపరర: గగపరల కకషష మబరగస గబగగరలస

2424 NDX1396960
పపరర: దధపసక జరజన మబతస

2425 MLJ2456903
పపరర: కకరణ బబయ జరజన

94-155/431

2418 NDX1446807
పపరర: పదనమవత గబగగరలస

94-155/424

94-155/430

తసడడ:ట దధపచసద మబతస
ఇసటట ననస:75-11-158
వయససస:27
లస: ససస స
2427 MLJ2452316
పపరర: దధపచసద మబతస
తసడడ:ట ససమమరమల మబతస
ఇసటట ననస:75-11-158
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట శక శశశలస గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-11-157
వయససస:56
లస: పప

భరస : దధపచసద జరజన జరజన
ఇసటట ననస:75-11-158
వయససస:48
లస: ససస స
94-155/433

2428 NDX2432649
పపరర: నశర దసపర �
తసడడ:ట దదననశ కలమమర బగగకచ
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:21
లస: ససస స

94-155/429

2426 NDX1151521
పపరర: మహవర జరజనస

94-155/432

తసడడ:ట దధప చసద జరజన
ఇసటట ననస:75-11-158
వయససస:30
లస: పప
94-155/434

2429 NDX2432623
పపరర: పపటరణన బగగకచ

94-155/435

తసడడ:ట లలత కలమమర గసధనమననన
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:22
లస: ససస స
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94-155/436

భరస : ధననపల
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:36
లస: ససస స

2431 NDX2115906
పపరర: మమత బబగగకచ

94-155/437

భరస : లలత కలమమర బబగగకచ
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:42
లస: ససస స

2433 MLJ2457109
పపరర: రగఖమదతవ .బ

94-155/439

భరస : దదననష కలమమర
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:43
లస: ససస స

2434 NDX1947839
పపరర: బబదమ దతవ

94-155/442

తసడడ:ట మహన లమల బబగగకచ
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:48
లస: పప

2437 SQX2298123
పపరర: పపటరణన బబగరగచన

94-155/440

94-155/444

తసడడ:ట కకటటరతరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-12-162
వయససస:65
లస: పప

2440 NDX0169722
పపరర: బటహమయఖ మదసకకరగ

2435 MLJ0818401
పపరర: ధన పరల బగరకచ

94-155/441

తసడడ:ట మహననరల
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:40
లస: పప
95-147/818

తసడడ:ట లలత కలమమర బబగరగచన
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:21
లస: ససస స

2439 AP151000426442
పపరర: హరగననధశసకర గబపస పప లశశటట

94-155/438

భరస : లలతషకమమర
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహన లమల
ఇసటట ననస:75-12-160
వయససస:69
లస: ససస స

2436 MLJ0817650
పపరర: లలత కలమమర బబగగకచ

2432 MLJ0817734
పపరర: మమతనదతవ

2438 AP151000429374
పపరర: గసగరరతర శకలసతల పప లశశటట
భరస : హరగననదశదరగబపస పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-12-162
వయససస:60
లస: ససస స

94-233/338

2441 NDX1835810
పపరర: ధన లకడమ పరగమ

94-233/339

తసడడ:ట వరయఖ మదసకకరగ
ఇసటట ననస:75-13-689
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప పరగమ
ఇసటట ననస:75-13-744
వయససస:28
లస: ససస స
2444 NDX1241157
పపరర: సససధసష యకరకల

భరస : వనసకట ససవర రరమ రరడడ ఎనసకకలలర
ఇసటట ననస:75-15-1913
వయససస:25
లస: ససస స

94-155/445
2443 NDX1135128
పపరర: ససమ వనసకట శవ నఖత
యకకల
తసడడ:ట మధస సనధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట మధససనధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:27
లస: ససస స

2445 AP151000429213
పపరర: షరగమలమరరణణ యకకల

2446 MLJ2456408
పపరర: ఉమమదతవ కరళసగగ

2447 NDX1082114
పపరర: నరమలదతవ యమసడటపగ
ట డ

2442 SQX1590422
పపరర: హరగత ఎనసకకలలర

95-222/1118

94-155/448

భరస : మధససనదనరరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:47
లస: ససస స
94-155/451

2451 MLJ2451458
పపరర: ననరరయణ రరవప కరళసగగ

94-155/454

తసడడ:ట హరగలమల అవససస
ఇసటట ననస:75-19
వయససస:51
లస: ససస స

94-155/452

94-155/456

94-155/459

2450 AP151000426077
పపరర: మధసససధనరరవప యకకల

94-155/455 2453 NDX3126471
2452 NDX1055227
పపరర: వర ననగగశశర రరవప యసడటపగ
పపరర: జయమమ గగరగ
ట డ

2455 MLJ0813246
పపరర: కకదసడరరవప గగనసగబసట

94-155/453

94-129/813

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:75-18
వయససస:58
లస: ససస స
94-155/457

2456 NDX1859885
పపరర: ససమన ఉపరధనఖయ

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప గగణబగబసటర
ఇసటట ననస:75-18
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససఖ దతవ ఉపరధనఖయ
ఇసటట ననస:75-19
వయససస:45
లస: ససస స

2458 NDX1859794
పపరర: ససఖదతవ ఉపరధనఖయ

2459 NDX2110757
పపరర: హహరరలమల అవససస

తసడడ:ట అమకత లమల ఉపరధనఖయ
ఇసటట ననస:75-19
వయససస:49
లస: పప

94-155/450

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర యకకల
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట అచచయఖ యయసదటపగ
ట డ
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకదసడరరవప గగణబగబసటర
ఇసటట ననస:75-18
వయససస:55
లస: ససస స
2457 NDX1728734
పపరర: మసజ దతవ అవససస

2449 NDX1054527
పపరర: బబలకకషష యసడటపగ
ట డ

94-155/446

భరస : ననగగశశరరరవప ఏసడనటపటగరడ
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప ఏసడనటపటగరడ
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట శకరరమబలల కరళసగగ
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:68
లస: పప
2454 MLJ0813261
పపరర: ససశలమ గగనసగసటర

94-155/449

భరస : ననరరయణ రరవప కరళసగగ
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:62
లస: ససస స

2448 NDX2218592
పపరర: మహహ సరయ వనసకట సరహహత
యకకల
తసడడ:ట మధససనధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:75-16
వయససస:22
లస: పప

94-155/443

94-155/460

94-155/458

94-155/461

తసడడ:ట లమభశసకర అవససస
ఇసటట ననస:75-19
వయససస:51
లస: పప
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94-155/462

భరస : అపరపరరవప లలటట
ఇసటట ననస:75-21
వయససస:45
లస: ససస స
2463 NDX2218642
పపరర: సతఖ ననరరయణ

94-155/465

94-155/466

2469 NDX1572545
పపరర: వసససధర దతవ శరరస

94-155/469

94-155/472

తసడడ:ట పరసడడ రసగ రరవప ససరస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:39
లస: పప
94-155/475

94-155/478

తసడడ:ట రరధనకకషషగబపస భకగబమళర
ఇసటట ననస:75-24
వయససస:72
లస: పప

భరస : వజయశసకర నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:46
లస: ససస స
2487 NDX1841320
పపరర: సరయ ససతతష నననన
తసడడ:ట ఎస డడ యస కకశశర నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:24
లస: పప

94-155/468

2470 NDX2199066
పపరర: ఆర వర బటహమ ససతతష
గబగగరలస
తసడడ:ట రరస పటసరద గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:23
లస: పప

94-155/470

2471 MLJ2451565
పపరర: వనయ కలమమర కకతస మమసస

94-155/471

2473 NDX1970095
పపరర: రరస పటసరద గబగగరలస

94-155/473

తసడడ:ట రసగరరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:36
లస: పప

2476 AP151000429045
పపరర: జయలకడమ గరరర పరటట

2479 AP151000426110
పపరర: శవరజ గరరర పరటట

2482 NDX2432664
పపరర: రరమ సరసశత ఇమమడడ

2485 AP151000429421
పపరర: గగరగజయసతమమల నననన

94-155/476

2488 AP151000426508
పపరర: లలనన కలమమర నననన
తసడడ:ట శవపటసరద నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:41
లస: పప

94-155/474

2477 NDX0774273
పపరర: గగరగ మననహర గరరర పరటట

94-155/477

తసడడ:ట శవరజ గరర పరటట
ఇసటట ననస:75-23
వయససస:33
లస: పప
94-155/479

2480 AP151000429248
పపరర: లకడమకలమమరగ భబటగబమళళ

94-155/480

భరస : రరమచసదనటరరవప బకగబమబల
ఇసటట ననస:75-24
వయససస:65
లస: ససస స
94-155/482

2483 AP151000429475
పపరర: లలమకలమమరగ నననన

94-155/483

భరస : సతఖకకషప ర నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:43
లస: ససస స
94-155/485

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:64
లస: ససస స
94-155/487

2474 MLJ2451581
పపరర: రసగరరరవప కకతస మమసస
తసడడ:ట రరమబలల కకతస మసస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:66
లస: పప

భరస : లలనన కలమమర నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:39
లస: ససస స
94-155/484

94-129/814

2468 NDX1970111
పపరర: వనసకటలకడమ పటమల కలమమరగ
గబగగరలస
భరస : రరస పటసరద గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట చలపతరరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:75-23
వయససస:65
లస: పప
94-155/481

2465 NDX3142684
పపరర: శశశత నలర పరటట

94-155/467

భరస : శవరజ గరర పరటట
ఇసటట ననస:75-23
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట శవరజ గరర పరటట
ఇసటట ననస:75-23
వయససస:34
లస: పప

2484 MLJ0813816
పపరర: శవలకడమ ననగ కనఖ నననన

2467 NDX1447037
పపరర: వజయ లకడమ ససరస

94-155/464

తసడడ:ట ససరగశ కలమమర నలర పరటట
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప ససరస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:72
లస: పప

2481 AP151000426251
పపరర: రరమచసదటరరవప భబటగబమళళ

94-155/741

భరస : గగపసకకషరష ససరస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగర రరవప ససరస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:67
లస: ససస స

2478 MLJ2452092
పపరర: శరరన గరరర పరటట

2464 NDX3184678
పపరర: పసయబష జరజన దదననష

2462 NDX2495810
పపరర: మణణకసఠ మదసబ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మదసబ
ఇసటట ననస:75-21
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట ఓ దదననష
ఇసటట ననస:75-21
వయససస:22
లస: పప

2466 NDX1970129
పపరర: ఎల యస ఎన లలత
పపరగషమ గబగగరలస
తసడడ:ట రరస పటసరద గబగగరలస
ఇసటట ననస:75-22
వయససస:25
లస: ససస స

2475 NDX1491497
పపరర: పరసడడరసగర రరవప ససరస

94-155/463

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:75-21
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:75-21
వయససస:70
లస: పప

2472 NDX1446971
పపరర: గగపస కకషష ససరస

2461 NDX2218626
పపరర: కళళఖణణ మదసబ

2486 MLJ0813790
పపరర: జయశక నననన

94-155/486

భరస : శవపటసరద నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:67
లస: ససస స
94-155/488

2489 AP151000426507
పపరర: సతఖకకషప ర నననన

94-155/489

తసడడ:ట శవపటసరద నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:46
లస: పప

Page 88 of 358

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18

2490 AP151000426510
పపరర: శవపటసరద నననన

94-155/490

2491 NDX1586959
పపరర: హహరషర జరజన

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప నననన నననన
ఇసటట ననస:75-25
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట శరసత లమల జరజన
ఇసటట ననస:75-26
వయససస:28
లస: ససస స

2493 NDX1586900
పపరర: బబబ బబయ

2494 NDX1920348
పపరర: దక శరసతలమల జరజన

94-155/493

భరస : శశషమలర జరజన
ఇసటట ననస:75-26
వయససస:90
లస: ససస స
2496 NDX2020824
పపరర: గబనశసటట కలమమరగ జరజన

94-155/496

94-155/499

94-155/502

94-155/505

తసడడ:ట మహవర చసద సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:38
లస: పప
2508 NDX1969981
పపరర: మహవర చసద

94-155/508

94-155/746

భరస : సరయరరసశరమ మమడడపలర
ఇసటట ననస:75-29
వయససస:45
లస: ససస స

94-155/500

94-155/512

94-155/503

2498 NDX2141174
పపరర: పససకక జరజన సససఘహ

94-155/498

2501 NDX1970004
పపరర: కరసచన కలమమరగ

94-155/501

2504 NDX1969957
పపరర: అభషపక కలమమర జరజన

94-155/504

తసడడ:ట రరజగసదట జరజన బలబ య బలబ యమ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట మహవర చసద సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:36
లస: పప

2506 NDX2029149
పపరర: సససఘహ రరజగష

2507 NDX1586751
పపరర: రరజగసదట కలమమర

94-155/506

2509 NDX2176635
పపరర: ఫపతర మల జరజన

2512 MLJ0814152
పపరర: లకడమ గబడడవరడ

2515 MLJ0813956
పపరర: పటభబకరరరవప గబడడవరడ

2518 AP151000426467
పపరర: సరయరరమశరమ మమడడపలర
తసడడ:ట హనసమయఖ మమడడపలర
ఇసటట ననస:75-29
వయససస:52
లస: పప

94-155/507

తసడడ:ట ఫపటరమల జరజన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:52
లస: పప
94-155/509

2510 NDX3191962
పపరర: కరసతలమల వకకమ శరమ

94-155/745

తసడడ:ట కరసతలమల ధరస చసదజ శరమ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:37
లస: పప
94-155/510

2513 NDX1197862
పపరర: కకషష మబరగస గబడడవరడ

94-155/511

తసడడ:ట పటభబకర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:75-28
వయససస:27
లస: పప
94-155/513

తసడడ:ట కకషషమబరగస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:75-28
వయససస:58
లస: పప
94-155/515

94-155/495

భరస : మహవర చసద సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పటభబకర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:75-28
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట పటభబకర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:75-28
వయససస:31
లస: పప
2517 AP151000429617
పపరర: కకషషవనణణ మమ�ంసపలర

2503 NDX1586702
పపరర: ఆషసక జరజన బలబ య

2495 NDX1586926
పపరర: శరసతలమల శశషమల జ

భరస : వకకమ జరజన సససఘహ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట తన మల జరజన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:77
లస: పప

భరస : కరసతలమల వకకమ శరమ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:36
లస: ససస స
2514 NDX1104801
పపరర: శకనవరస గబడడవరడ

94-155/497

తసడడ:ట సససఘహ చసపల లమల
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట ఘఘవర చసద సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:59
లస: పప
2511 NDX3170826
పపరర: లన కలమమరగ దతవనర

2500 NDX1586777
పపరర: శకలసతల జరజన

94-155/492

తసడడ:ట శశషమలర
ఇసటట ననస:75-26
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజగసదట కలమమర బలబ యమ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజగసదట
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:27
లస: పప
2505 NDX2080752
పపరర: అమత కలమమర జరజన

94-155/494

భరస : అభషపక కలమమర జరజన సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అమత కలమమర జరజన సలలచన
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:38
లస: ససస స
2502 NDX1586801
పపరర: రరజగసదట అనసశల జరజన

2497 NDX1969965
పపరర: ససనయన కలమమరగ

2492 NDX1586942
పపరర: అనతన జరజన

భరస : శరసతలమల శశషమల జ జరజన
ఇసటట ననస:75-26
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శరసతలమల జరజన
ఇసటట ననస:75-26
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆశక జరజన బలబ య బలబ యమ
ఇసటట ననస:75-27
వయససస:31
లస: ససస స
2499 NDX2080745
పపరర: భబమక జరజన

94-155/491

2516 NDX1134972
పపరర: శకలకడమశశశత ససపసటయ మమడడపలర

94-155/514

తసడడ:ట సరయరరస శరమ మమ డడ పలర
ఇసటట ననస:75-29
వయససస:26
లస: ససస స
94-155/516

2519 MLJ0817247
పపరర: రసగననయకమమ మరగశశటట

94-155/517

భరస : రరసపటసరద మలర సపటట
ఇసటట ననస:75-30
వయససస:47
లస: ససస స
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94-155/518

తసడడ:ట జననరదనరరవప మమలశశటట
ఇసటట ననస:75-30
వయససస:50
లస: పప
2523 NDX0651810
పపరర: లలమదతవ చగపరట

94-155/521

2524 NDX0499988
పపరర: ససజయ కలమమర జరజన

94-155/524

2527 NDX0880922
పపరర: బబబబలమలలచపరట

2530 NDX2421469
పపరర: అనసనయమమ రరచపపడడ

భసధసవప: వనసకటరరమయఖ కపలమవరఈ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:29
లస: ససస స

2532 NDX1446856
పపరర: పప తత
స రగ గరయతట

2533 AP151000429536
పపరర: సశరరజఖలకడమ పప తత
స రగ

94-155/528

భరస : పప తత
స రగ రవ కలమమర పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:37
లస: ససస స
2535 NDX2421451
పపరర: ననగ రరజ రరచపపడడ

94-155/531

94-155/534

94-155/535

తసడడ:ట కకనగళళ వషష
ష మబరగస
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:62
లస: పప

94-155/526

2542 NDX1572636
పపరర: పపరష ననగ ససనత పప కకరగ

94-155/538

2545 NDX2080562
పపరర: ససభబషసణణ సప మశశటట

94-155/529

2548 NDX1764340
పపరర: సశపర కకణణజగటట
భరస : సససదర రరవప కకణణజగటట
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:38
లస: ససస స

2528 NDX2943025
పపరర: రవ కలమమర కపలమవరఈ

94-154/650

2531 NDX0266056
పపరర: రరజఖలకడమ పప తత
స రగ

94-155/527

2534 MLJ0819730
పపరర: ససధనకర పప తత
స రగ

94-155/530

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:35
లస: పప
94-155/532

2537 NDX1446781
పపరర: అనసత లకడమ నరసససహరరవప
పప తత
స రగ
తసడడ:ట ననగగశశరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:42
లస: పప

94-155/533

94-155/687

2540 NDX2600203
పపరర: లకడమ కవఖ జజఖత కపలమవరఈ

94-237/810

భసధసవప: వనసకటబటమయఖ కపలమవరఈ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:18
లస: ససస స
94-155/536

2543 NDX1055060
పపరర: పప కకరగ యశశసత

94-155/537

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పప కలరగ
ఇసటట ననస:75-33/1
వయససస:28
లస: పప
94-154/247

భరస : రరగవనసఢట పటసరద సప మశశటట
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:38
లస: ససస స
94-154/652

94-155/523

భరస : అనసత లకడమ నరసససహ రరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరవ పప కకరగ
ఇసటట ననస:75-33/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప పప కలరగ
ఇసటట ననస:75-33/1
వయససస:63
లస: పప
2547 NDX3168838
పపరర: కకనగళళ తరరమల రరవప

2539 NDX2589224
పపరర: శవ రరస కకషష అనరస

2525 NDX0500082
పపరర: కమలలశ కలమమర చగపరట

తసడడ:ట వనసకటబటమయఖ కరపరరపయళ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట శవ కకటటశశర రరవప అనరస
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహహశ కలమమర సప మశశటట
ఇసటట ననస:75-33/1
వయససస:32
లస: ససస స
2544 NDX1151612
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప కకరగ

94-155/525

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహసరశమ పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:67
లస: పప
2541 NDX1764480
పపరర: వనసకట ననగ శరరష సప మశశటట

2536 MLJ0819508
పపరర: రవకలమమర పప తత
స రగ

94-155/520

తసడడ:ట బబబబ లమల చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:75-33
వయససస:38
లస: పప
2538 AP151000426625
పపరర: ననగగశశరరరవప పప తత
స రగ

94-155/522

తసడడ:ట బక చసద జ చగపరట చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:64
లస: పప
94-154/651

2522 NDX0589671
పపరర: నతష దతవ చగపరట

భరస : ససజయ కలమమర జరజన చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబ లమల చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకలర పరర
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:46
లస: పప
2529 NDX2941474
పపరర: లకడమ శవపరరశత కపలమవరఈ

94-155/519

భరస : కమలలష కలమమర చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబబలమల చగపరట చగపరట
ఇసటట ననస:75-31
వయససస:60
లస: ససస స
2526 NDX2218600
పపరర: చసదటసఐససరగష

2521 NDX0589739
పపరర: కవతన దతవ చగపరట

2546 NDX2080588
పపరర: హరననథ గబపస బబచసచ

94-154/248

తసడడ:ట ససబబయఖ శశటట బబచసచ
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:70
లస: పప
94-155/539

2549 NDX2495760
పపరర: దసరర ఎనసమబల

94-155/540

భరస : శకనవరస రరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: ననగమణణ కకణణజగటట
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94-155/541

భరస : అనసత కకశశర కకణణజగటట
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:57
లస: ససస స
2553 NDX2495695
పపరర: శకనవరస రరవప ఎనసమబల

94-155/544

94-154/251

94-155/547

94-155/550

94-154/252

2560 NDX1241264
పపరర: తకశల కలమమర రరమమవత

2563 MLJ2452654
పపరర: జగరకజ రమమవత

2566 AP151000423251
పపరర: రమమదతవ దదడడడ

94-155/552

2569 MLJ3701265
పపరర: రజన దదడడడ

94-154/257

2572 AP151000423233
పపరర: పటసనరలకడమ దదడడడ
భరస : అకగకశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:50
లస: ససస స

2574 AP151000420078
పపరర: శకనవరసరరవప దదడడడ

2575 AP151000420262
పపరర: ససబబబరరవప దదడడడ

94-154/260

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:56
లస: పప

94-155/548

2578 AP151000420069
పపరర: సరసబశవరరవప దదడడడ
తసడడ:ట గరలబ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:79
లస: పప

2561 NDX1266501
పపరర: వశరల కలమమర రరమవత

94-155/549

తసడడ:ట జగరకజ రరమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:32
లస: పప
94-155/551

2564 NDX3219334
పపరర: జయశక రరమవత

94-155/759

తసడడ:ట జగరకజ రరమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:18
లస: ససస స
94-154/253

2567 AP151000423250
పపరర: మలలర శశరగ దదడడడ

94-154/254

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-37
వయససస:62
లస: ససస స
94-154/255

2570 MLJ2446433
పపరర: లకడమ పరవన తతట

94-154/256

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:42
లస: ససస స
94-154/258

2573 AP151000423236
పపరర: అసజమమ దదడడడ

94-154/259

భరస : సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:72
లస: ససస స
94-154/261

2576 AP151000420219
పపరర: వరససవనసకటపరరశతశశరరరవప
దదడడడ
తసడడ:ట సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:52
లస: పప

94-154/262

94-154/264

2579 NDX3038619
పపరర: దసరగరశ దదడడడ

94-154/653

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:49
లస: పప
94-154/263

94-155/546

భరస : మననజ రరమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరససవనసకటపరరశతశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:43
లస: ససస స

2577 AP151000420247
పపరర: ఆకగకశశరరరవప దదడడడ

2558 NDX0773515
పపరర: రమమవత అనత

భరస : పరశతనలల దదడడడ
ఇసటట ననస:75-37
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట గబననష రరస జరజన
ఇసటట ననస:75-37
వయససస:30
లస: పప
2571 MLJ2446441
పపరర: కకషషవనణణ దదడడడ

94-155/545

తసడడ:ట భకసదనస రమమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట సససగరయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-37
వయససస:37
లస: ససస స
2568 NDX1392208
పపరర: జజబరర రరస

94-154/250
2555 NDX1721399
పపరర: ననగ కకషషభరత కలమమర
పససమరగస
తసడడ:ట శక రరమమసజననయబలల పససమరగస
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట జగరకజ రరమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట జగబరరజ రరమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:33
లస: పప
2565 MLJ0812503
పపరర: లకడమరరజఖస దదడడడ

2557 NDX2415388
పపరర: సరసశత రమమవత

94-155/543

94-154/249

తసడడ:ట జగరకత రమమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జగరకజ రమమవత
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:51
లస: ససస స
2562 MLJ2452530
పపరర: మననజకమమర రమమవత

2554 NDX0847103
పపరర: వరలకడమ కలమమరగ పససమరగస

2552 NDX1728767
పపరర: రరకగశ కకసజగటట

తసడడ:ట అసన త కకషప ర కకసజగటట
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకరరమమసజననయబలల పససమరగస
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమననరరయణ పససమరగస
ఇసటట ననస:75-36
వయససస:60
లస: పప
2559 NDX1427138
పపరర: గరతన దతవ రమమవత

94-155/542

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవపలల ఎనసమబల
ఇసటట ననస:75-35
వయససస:45
లస: పప
2556 NDX0850115
పపరర: శకరరమజననయబలల పససమరగస

2551 NDX2495851
పపరర: శవ కలమమర ఎనసమబల

తసడడ:ట అకగకశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: మహన యయనసమబల
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94-155/553

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఏనసమబల
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:28
లస: పప
2583 NDX1635020
పపరర: వనసకట రమణ తతట

94-154/266

94-154/269

94-154/272

94-154/275

94-154/278

94-155/555

94-154/280

తసడడ:ట రరసబబబబ ససరవరపప
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:32
లస: ససస స

2593 MLJ3697620
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప దదడడడ

2596 NDX1695438
పపరర: లమవణఖ శవ కలమమర దదడడడ

2599 NDX1197961
పపరర: దరశన లమల జజషస

2602 MLJ3701448
పపరర: ససహససన ఆవపల

94-154/283

2605 MLJ3699055
పపరర: సదన కలమమర ఆవపల

94-154/276

2608 MLJ3701422
పపరర: సరసశత మమబమలననన
భరస : శవననరరరయణ మమబమలననన
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:41
లస: ససస స

2588 NDX1635608
పపరర: సతఖననరరయణ అడపరల

94-154/271

2591 NDX2153930
పపరర: ఆసజననయబలల నసనర

94-154/274

2594 NDX1635582
పపరర: అసజయఖ అడపరల

94-154/277

తసడడ:ట శశషయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:73
లస: పప
94-154/279

2597 NDX0587444
పపరర: కకషప ర బబయ జజషస

94-155/554

భరస : తషలసస రరమ జజషస
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:60
లస: ససస స
94-155/556

2600 MLJ0810762
పపరర: తషలససరరసజజషస

94-155/557

తసడడ:ట శసకరరరలలరషస జసస
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:63
లస: పప
94-154/281

2603 MLJ3701430
పపరర: శవకలమమరగ ఆవపల

94-154/282

భరస : నరసససహరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:46
లస: ససస స
94-154/284

తసడడ:ట నరసససహ రరవప� ఆవపల
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:34
లస: పప
94-154/286

94-154/268

తసడడ:ట వనసకరటరతరస నసనర
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:50
లస: ససస స
2607 NDX0137133
పపరర: అశశన ససరవరపప

94-154/273

తసడడ:ట తషలససరరస జ జజషస
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:27
లస: పప

భరస : సదన కలమమర ఆవపల
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:27
లస: ససస స
2604 MLJ2446920
పపరర: వజయ ససశల చసతనబతస న

2590 NDX1630137
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

2585 NDX1635566
పపరర: ససతమమ అడపరల

తసడడ:ట అసజయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట పరశతనలల దదడడడ
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరరరల జజషస
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:96
లస: ససస స
2601 NDX1880526
పపరర: ననగమణణ ఆవపల

94-154/270

తసడడ:ట సససగరరయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:73
లస: పప

భరస : లమవణఖ శవ కలమమర దదడడడ
ఇసటట ననస:75-40
వయససస:29
లస: ససస స
2598 MLJ2456580
పపరర: ససతనబబయ జజషస

2587 NDX1652776
పపరర: సరసబ శవ రరవప మబనరసగగ

94-154/265

భరస : అసజయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగ రరవప తతట
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట సససగరరయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:67
లస: పప
2595 NDX1695412
పపరర: శరరష దదడడడ

94-154/267

తసడడ:ట మసరసన రరవప మబనరసగగ
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట మమలకరరరర నరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:47
లస: పప
2592 MLJ3699063
పపరర: పరశతనలల దదడడడ

2584 NDX2153948
పపరర: ససజజత నసనర

2582 NDX1652917
పపరర: పదమ మబనరసగగ

భరస : సరసబ శవ రరవప మబనరసగగ
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల నసనర
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల నసనర
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:34
లస: పప
2589 MLJ3697638
పపరర: సససగరరరవప దదడడడ

94-155/747

భరస : మబరళమహన ఎనసమబల
ఇసటట ననస:75-38
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:75-39
వయససస:41
లస: ససస స
2586 NDX2153922
పపరర: రవకకరణ నసనర

2581 NDX2802361
పపరర: శక లలఖ ఎనసమబల

2606 MLJ3699147
పపరర: నరసససహ రరవప ఆవపల

94-154/285

తసడడ:ట శకరరమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:75-41
వయససస:56
లస: పప
94-154/287

2609 MLJ3701257
పపరర: ననగవలర పబబశశటట

94-154/288

భరస : కనఖక పరమమశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: రరజఖలకడమ ససరవరపప
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94-154/289

భరస : రరసబబబబ ససరవరపప
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:49
లస: ససస స

2611 MLJ3697653
పపరర: శకనవరసరరవప చదలవరడ

తసడడ:ట వనసకటబటవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:45
లస: పప

94-154/292 2614 NDX0597666
2613 NDX0651562
పపరర: కనఖక పరమమశశర రరవప పబబశశటట
పపరర: వరససత మలశశటట

తసడడ:ట హనసమసత రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:49
లస: పప
2616 NDX0601344
పపరర: రరమకకషష మలశశటట

94-154/295

94-154/297

భరస : పటభబకర రరవప రవ
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:43
లస: ససస స
2622 NDX2326650
పపరర: పటభబకర రరవప రవ

94-154/300

94-154/654

2621 NDX2326478
పపరర: శకనవరసరరవప మతసటటట

2623 AP151000420244
పపరర: వనసకటరరమకకషష మదదబ

2626 NDX2736205
పపరర: ఫణణ కలమమర మడడడ

2629 AP151000423095
పపరర: రతరకలమమరగ యయరగకగగపపల

2632 MLJ2446144
పపరర: వలర కలమమరగ వరగబపరగస
భరస : రమణనరరవప వరరబపరగస
ఇసటట ననస:75-45
వయససస:43
లస: ససస స

2634 NDX3163235
పపరర: మదదబననన ననరరయణమమ

2635 NDX3161957
పపరర: మదదబననన ససరర బబబబ

తసడడ:ట ననరరయణరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-46
వయససస:46
లస: పప

94-154/298

2638 NDX2789345
పపరర: వజయలకడమ ధరమవరపప
భసధసవప: కరకసత కలమమరగ మమమననన
ఇసటట ననస:75-46
వయససస:56
లస: ససస స

94-154/299

తసడడ:ట ధమధర రరవప మతసటటట
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:41
లస: పప
94-154/301

2624 NDX2571453
పపరర: ఫణణ కలమమర మడడడ

94-154/610

తసడడ:ట వనసకట రరమ కకషష మడడడ
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:19
లస: పప
94-154/655

2627 NDX2771905
పపరర: ఆదదతఖ ననక రరజ రరల

94-154/656

తసడడ:ట పటభబకర రరవప రరల
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:19
లస: పప
94-154/303

2630 AP151000423476
పపరర: హనసమమయమమ యయరగకగగపపల

94-154/304

భరస : చనరవనసకటటశశరరరచ యయరగకగగపపల
ఇసటట ననస:75-44/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-154/306

2633 MLJ0810127
పపరర: రమణనరరవప వరరబపరగస

94-154/307

తసడడ:ట ససబబబరరవప వరరబపరగస
ఇసటట ననస:75-45
వయససస:51
లస: పప
94-154/658

తసడడ:ట మదదబననన తనతయఖ
ఇసటట ననస:75-45
వయససస:39
లస: పప
94-154/309

94-154/294

94-154/296

2620 AP151000423208
పపరర: లలతకలమమరగ మదదబ

94-154/305
2631 NDX1427419
పపరర: వనసకట జయదధప కలమమర
యరకగగపపల
తసడడ:ట సదన శవ రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:75-44/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : మదదబననన తనతయఖ
ఇసటట ననస:75-45
వయససస:59
లస: ససస స

2618 NDX2326213
పపరర: లలకలమమరర మతసటటట
భరస : శకనసవరస రరవప మతసటటట
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సదనశవరరవప యయరగకగగపపల
ఇసటట ననస:75-44/1
వయససస:43
లస: ససస స

94-154/657

2615 AP151000423094
పపరర: ససతమమ అడపరల అడపరల

తసడడ:ట రరమ కకషష మలసపటట
ఇసటట ననస:75-43 NEAR IRON PILLAR
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట సదన శవ రరవప యరకయగగపపల
ఇసటట ననస:75-44/1
వయససస:27
లస: ససస స

2637 NDX2432110
పపరర: వనసకట తటవకకమరరవప దదడడడ

94-154/609

తసడడ:ట వనసకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:19
లస: పప
94-154/302

94-154/291

భరస : అసజయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:75-43
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషసతఖననరరరయణ మదదబ
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:20
లస: పప
2628 NDX1427385
పపరర: ఆషర జజఖత యఱఱగగపపల

94-154/293

భరస : వనసకటరరమకకషష మదదబ
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట ననకరరజ రవ
ఇసటట ననస:75-44
వయససస:47
లస: పప
2625 NDX2736189
పపరర: మమరరత సతఖ పటసరద మధద

2617 NDX2540201
పపరర: శవ సరయ మలసపటట

2612 MLJ0814681
పపరర: మమధవరరవప గబడడవరడ

తసడడ:ట ససబబబరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:75-42
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మలశశటట
ఇసటట ననస:75-43
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:75-43
వయససస:52
లస: పప
2619 NDX2326379
పపరర: రగణబక కలమమరగ రవ

94-154/290

2636 NDX2363356
పపరర: ససవరష లకడమ దదడడడ

94-154/308

భరస : వనసకట తటవకకమరరవ దదడడడ
ఇసటట ననస:75-46
వయససస:39
లస: ససస స
94-154/659

2639 MLJ0818005
పపరర: లవకలమమర పప తత
స రగ

94-154/310

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-46/B
వయససస:39
లస: పప
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స రగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-154/311

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:75-46/B
వయససస:70
లస: పప
2643 NDX2326494
పపరర: మహన రరవప ఆతమకకరగ

94-154/314

94-154/317

భరస : హనసమసతరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:75-48
వయససస:51
లస: ససస స

2644 AP151000420539
పపరర: శవశశషరరరవప కకరలమర

2648 MLJ2443455
పపరర: శకనవరసరరవప గకసధద

2650 NDX2432201
పపరర: దదవఖ నడమమననరగ

94-154/321

భరస : రరమమరరవప నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:67
లస: ససస స
2658 MLJ3699329
పపరర: బబనస శకనవరసస ఆకలరరత

94-154/329

94-154/332

2662 NDX1931725
పపరర: రరమకకషష గగవసద శరమ

94-154/335

94-154/394

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:75-49,BANDARU VARI STREE
వయససస:23
లస: ససస స

94-154/327

94-154/322

2654 AP151000423103
పపరర: ససజవలకడమ ఆకలరరత

94-154/325

2657 NDX1373190
పపరర: ససతతష నడమననరగ

94-154/328

తసడడ:ట వనసకట కకకషష కకషప ర నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:28
లస: పప
94-154/330

2660 AP151000420179
పపరర: వనసకట కకకషష కకషప ర నదమనసరగ

94-154/331

తసడడ:ట రరమమరరవప నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:47
లస: పప
94-154/333

2663 AP151000420108
పపరర: రరమమరరవప నడమననరగ

94-154/334

తసడడ:ట వనసకటరతరస నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:72
లస: పప

2665 NDX3039583
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కలమమర
ఆకలరత
తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:19
లస: పప

94-154/664

2668 NDX3300662
పపరర: తలక
ర రగ గగపరలరరవప

94-155/769

తసడడ:ట తలక
ర రగ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:75-50
వయససస:47
లస: పప

2651 MLJ3701547
పపరర: చనమసడతశశరగ ఆకలరరత

భరస : మమధవరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట రరస కకషన శరమ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:80
లస: పప
2667 NDX2432144
పపరర: వనసకట హహహసదవ ఆకలరత

94-154/324

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:51
లస: పప
2664 MLJ0816975
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఆకలరరత

2659 MLJ3697729
పపరర: ససజవరరవప ఆకలరరత

94-154/319

భరస : ససజవరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ట మమధవరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:32
లస: పప
2661 MLJ3697737
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలరరత

2656 MLJ0818617
పపరర: ససశల ఆకలరరత

94-154/316

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:75-48
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:43
లస: ససస స
94-154/326

2645 MLJ2446516
పపరర: చసదనటవల గకసధద

94-154/318

2653 MLJ0818641
పపరర: వనసకట శరరద ఆకలరరత

భరస : కకకషషకకషప ర నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:41
లస: ససస స

94-154/315

2647 MLJ2451607
పపరర: అయపర శశష సరసబశవ రరవప
మదదర
తసడడ:ట జజజ ననశశర మదదత
ఇసటట ననస:75-48
వయససస:33
లస: పప

2652 MLJ2447142
పపరర: కకటట రతరస నదమనసరగ

94-154/313

తసడడ:ట మహన రరవప ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:75-47
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:75-48
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససతతష నడమమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:29
లస: ససస స

94-154/323

2642 NDX2326510
పపరర: లలహహత ఆతమకకరగ

తసడడ:ట వనసకటసనరఖపటకరశరరవప గబపరస కకరలమర
ఇసటట ననస:75-47
వయససస:62
లస: పప

94-154/320
2649 NDX1373265
పపరర: రరగ సరయ ఇసదస అపరష
నడమమననరగ
తసడడ:ట వనసకట కకషష కకశశర నడమననరగ
ఇసటట ననస:75-49
వయససస:26
లస: ససస స

2655 MLJ2447126
పపరర: పసచచమమసబ నడమమననరగ

94-154/312

భరస : మహన రరవప ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:75-47
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరద రరవప ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:75-47
వయససస:47
లస: పప
2646 MLJ2447084
పపరర: వజయలకడమ గకసధద

2641 NDX2326353
పపరర: జజఖత ఆతమకకరగ

2666 NDX2432136
పపరర: సరయశక ఆకలరత

94-154/336

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:75-49 BANDARU VARI STREE
వయససస:25
లస: ససస స
2669 NDX3300670
పపరర: తనళళ
ర రగ రరకకమణణ

94-155/770

భరస : తనళళ
ర రగ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:75-50
వయససస:43
లస: ససస స
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2670 NDX2406064
పపరర: వనసకట రమణ వసగవటట

94-154/337

తసడడ:ట రరమమబరగస వసగవటట
ఇసటట ననస:75/52
వయససస:48
లస: పప
2673 MLJ3701158
పపరర: రగవత దతవ ఏక

94-154/340

94-154/343

94-154/346

94-156/57

భరస : మహన లమల
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:67
లస: ససస స
94-156/60

తసడడ:ట మహన లమల జరజన
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:39
లస: పప

2680 NDX2053411
పపరర: మహన లమల కననకరగయమ

2683 NDX0774109
పపరర: కకరణ కలమమర కర

2686 NDX1055037
పపరర: మహన లమల జరజన

94-155/559

2689 NDX0589218
పపరర: మలర క పపరరమమళళ

94-154/347

తసడడ:ట కరశననథ బబబబ కనగరలలపల
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:26
లస: పప

2692 NDX0499608
పపరర: భబరత కలమమర పపరరమమళర

94-156/58

భరస : శశషగగరగ జమమ
ఇసటట ననస:75-58
వయససస:41
లస: ససస స

2695 NDX0263897
పపరర: కకకషషవనణణ జమమ

94-156/61

తసడడ:ట రరమ చసదట వరఖస రరవప జమమ
ఇసటట ననస:75-58
వయససస:56
లస: పప

2698 NDX1751586
పపరర: పదమ జమమ
భరస : తలమప సరయ జమమ
ఇసటట ననస:75-58/1
వయససస:55
లస: ససస స

94-154/345

2681 NDX1552075
పపరర: నషర జరజన

94-156/56

2684 NDX1055649
పపరర: రరజగశ కలమమర జరజన

94-156/59

2687 NDX1764951
పపరర: లకడమ రగజజ పపరరమమళర

94-155/558

తసడడ:ట రరమ కకషష పపరరమమళర
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:26
లస: ససస స
94-155/560

2690 NDX2164903
పపరర: కరరగసక కనగలపపల

94-155/561

తసడడ:ట కరశననథ బబబబ కనగలపపల
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:24
లస: పప
94-155/563

2693 NDX0499566
పపరర: రరమకకషష పపరరమమళర

94-155/564

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:62
లస: పప
94-155/566

భరస : శశషసరయ జమమ
ఇసటట ననస:75-58
వయససస:54
లస: ససస స
94-155/568

2678 NDX2047596
పపరర: కకరణ కలమమర కసకరగయమ

తసడడ:ట మహన లమల
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకషష
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:28
లస: పప
94-155/565

94-154/342

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష పపరరమలమర
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:47
లస: ససస స
94-155/562

2675 MLJ0810044
పపరర: వ.ఎస.నవన కరశఖప శసకర

తసడడ:ట మహననరల కననకరగయమ
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట గగరగధర లమల
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:71
లస: పప

భరస : కరశననథ బబబబ కనగరలలపల
ఇసటట ననస:75-57
వయససస:45
లస: ససస స

2697 NDX1751560
పపరర: శశష సరయ జమమ

94-154/344

తసడడ:ట మహన లమల
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:35
లస: పప

2685 NDX1054980
పపరర: రమమష కలమమర జరజన కసకరరగయ

2694 NDX0263855
పపరర: ననగజజఖత జమమ

2677 NDX1651117
పపరర: భబరత కసకరగయమ

94-154/339

తసడడ:ట వనసకటబటవప శసకర
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట గగరగధర లమల కననకరగయమ
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:68
లస: పప

2682 NDX1081777
పపరర: వమలమ దతవ కసకరరగయ

2691 NDX1572552
పపరర: సరయ భరదనశజ కనగలలపల

94-154/341

భరస : పటవణ కసకరగయమ
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట గగరధరలమల కననకరగయమ
ఇసటట ననస:75-54
వయససస:68
లస: పప

2688 NDX1572578
పపరర: నళన దతవ కనగలలపల

2674 MLJ0810010
పపరర: ససధ ససకర

2672 NDX0277152
పపరర: సరయలల యస

భరస : నవన ఎస
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటబటవప ససకర
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప శసకర
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:71
లస: పప
2679 NDX2094548
పపరర: మహననరల కననకరగయమ

94-154/338

తసడడ:ట వనసకట రరవప ససకర
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ ఏక
ఇసటట ననస:75-53
వయససస:59
లస: ససస స
2676 MLJ0810036
పపరర: వనసకట రరవప శసకర

2671 MLJ0810028
పపరర: రమణ మమధవ శసకర

2696 NDX2432706
పపరర: శశషగగరగ జజమమ

94-155/567

తసడడ:ట రరమచసదట వరఖస రరవప జజమమ
ఇసటట ననస:75-58
వయససస:52
లస: పప
94-155/569

2699 NDX1751578
పపరర: శకకర జమమ

94-155/570

తసడడ:ట శశష సరయ జమమ
ఇసటట ననస:75-58/1
వయససస:25
లస: పప
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94-155/571

తసడడ:ట ఆర వరఖస రరవప జజమమ
ఇసటట ననస:75-58/1
వయససస:57
లస: పప
2703 NDX1169234
పపరర: బబలమ ననసచనరమమ పలర కకసడ

94-154/350

94-154/353

తసడడ:ట శకనవరసర చనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:28
లస: పప
2709 AP151000420101
పపరర: రరమకకషష నసదనఖల

94-154/356

94-154/667

94-155/574

తసడడ:ట రరమమరరవప కకనగరళర
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:46
లస: పప
2721 NDX0651943
పపరర: గరయతట లకడమ ససగరపప

94-155/579

తసడడ:ట శవననరరరయణ ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:37
లస: పప

2713 MLJ2456523
పపరర: ననగ కనఖకలమమరగ కకనగళళ

2716 NDX2495778
పపరర: రరమరరవప కకనగళళ

2719 MLJ2451128
పపరర: మబరళ కకషష కకననగల

2722 NDX1082098
పపరర: భటమరరసబ ససగరపప

94-155/582

2725 AP151000429353
పపరర: ననగలకడమ ససగపప

94-154/357

2728 AP151000426249
పపరర: ఉదయశశఖర ససగపప
తసడడ:ట శవరరమకకషష ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:39
లస: పప

2711 MLJ3697687
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల నసదనఖల

94-154/358

తసడడ:ట కకసదమమచనరరయఉలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:53
లస: పప
94-155/572

2714 MLJ2456515
పపరర: శకలకడమ కకనగళళ

94-155/573

భరస : మబరళకకషష కకనగరళర
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:43
లస: ససస స
94-155/575

2717 NDX2395101
పపరర: వనసకరటబరఘబననధ బబబబ
కకననగల
తసడడ:ట మబరళ కకషష కకననగల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:21
లస: పప

94-155/576

94-155/578

2720 NDX3145273
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల నసదనఖల

94-155/749

తసడడ:ట కకనబమమచనరరఖలక నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:49
లస: పప
94-155/580

2723 NDX1751602
పపరర: దదవఖ జజఖత ససగపప

94-155/581

భరస : హహమ చసదట బబబబ ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-155/583

భరస : శవననరరరయణ ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-155/585

94-154/355

తసడడ:ట కకసడమమచనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబల చసదటశశఖర ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శరరమకకషష ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:56
లస: ససస స
2727 MLJ0812784
పపరర: హహమచసదటబబబబ ససగరపప

2708 AP151000420274
పపరర: సతఖననరరరయణ నసదనఖల

94-154/354

తసడడ:ట రరమమరరవప కకననగల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఉదయ శశఖర ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:29
లస: ససస స
2724 MLJ2456697
పపరర: ససజజత ససగరపప

2707 NDX1479527
పపరర: లకడమ నరసససహ నసదనఖల

2710 MLJ3697679
పపరర: షరషరదదట ఆయసగరర నసదనఖల

94-154/349

94-154/352

తసడడ:ట వర భదటరరవప చలలకకరగ
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట murali krishna కకనగళళ
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:20
లస: పప
94-155/577

2705 MLJ3701133
పపరర: సతఖవత చలలకకరగ

తసడడ:ట వనసకట ననగ భబషణస మమమడడ
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర కకనగరళర
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కకనగరళర
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:70
లస: ససస స
2718 MLJ2451094
పపరర: రవకలమమర కకననగళర

94-154/351

తసడడ:ట కలసదమమచనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట కకనబమమచనరరఖలక నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:48
లస: పప
2715 MLJ2456531
పపరర: లకడమననగకలమమరగ కకనగళళ

2704 NDX2153906
పపరర: లలమవత మమమడడ

2702 AP151000423088
పపరర: పదనమవత నసదనఖల

భరస : శకనవరస నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస చనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట కకసడమమచనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:42
లస: పప
2712 NDX2747848
పపరర: సతఖననరరయణ నసదనఖల

94-154/348

భరస : సతఖననరరయణ నసదనఖల
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప పలర కకసడ
ఇసటట ననస:75-60
వయససస:48
లస: ససస స
2706 NDX1479584
పపరర: యగర నసద నసదనఖల

2701 MLJ2446235
పపరర: లకడమ ససభదట నసధనఖల

2726 MLJ0813675
పపరర: బబల చసధట శశఖర ససగరపప

94-155/584

తసడడ:ట శవ రరమకకకషష ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:34
లస: పప
94-155/586

2729 MLJ0813147
పపరర: శవరరమకకషష ససగపప

94-155/587

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:65
లస: పప
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2730 NDX1751594
పపరర: శవ ననరరయణ ససగపప

94-155/588

తసడడ:ట భబసకర రరవప ససగపప
ఇసటట ననస:75-60/1
వయససస:71
లస: పప
2733 NDX3135308
పపరర: బల చసదట శశఖర ససఘపప

94-154/670

94-155/589

భరస : సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:75-66/1
వయససస:50
లస: ససస స
2742 NDX1764795
పపరర: అసజల చనతరససపలర

94-155/596

94-155/590

2740 NDX1603514
పపరర: ఎలర మమ సససకర

2743 NDX1446930
పపరర: శరరధ బబలరసకకసడ

94-155/599

2746 NDX1572594
పపరర: వజయ భబసకర బబలరసకకసడ

94-155/594

తసడడ:ట ఉమ మహహశశరరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:75-69
వయససస:22
లస: ససస స

2749 NDX2432722
పపరర: ససససమథ చతరరల

94-155/591

2741 NDX1841353
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతలర కకసడ

94-155/595

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:75-66/1
వయససస:32
లస: పప
94-155/597

2744 NDX1572586
పపరర: అసకమమ కసచరర

94-155/598

భరస : వనసకటటసశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:75-68
వయససస:78
లస: ససస స
94-155/600

తసడడ:ట యరకయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:75-68
వయససస:62
లస: పప
94-155/602

2738 NDX0774018
పపరర: జతతసదట కలమమర మమల
తసడడ:ట కరరషరరస మమల
ఇసటట ననస:75-64
వయససస:34
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప bellamkonda
ఇసటట ననస:75-68
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:75-68
వయససస:47
లస: పప
2748 NDX2432748
పపరర: అఖల అనరపపరష చతరరల

2737 NDX2068030
పపరర: రమమశ మమల

తసడడ:ట ససఘపప శవననరరరయణ
ఇసటట ననస:75-61
వయససస:38
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:75-66/1
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబబ చనతరససపలర
ఇసటట ననస:75-67
వయససస:32
లస: ససస స
2745 NDX1486597
పపరర: శశసతన కసచరర

94-154/717 2735 NDX3129681
94-155/750
2734 NDX3218955
పపరర: పపరష ననగ వనసకట పవన మమచరర
పపరర: ఏన చ ఏన చసదటబబబబ ససఘపప

తసడడ:ట కరష రరస మమల
ఇసటట ననస:75-64
వయససస:27
లస: పప
94-155/593

94-154/669
2732 NDX3145539
పపరర: ఏన చ ఏచ చసదటబబబబ ససఘపప

తసడడ:ట శవ ననరరయణ ససఘపప
ఇసటట ననస:75-61
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణ మమచరర
ఇసటట ననస:75-61
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమశ మమల
ఇసటట ననస:75-64
వయససస:25
లస: ససస స
2739 NDX0773424
పపరర: ససతనమహలకడమ సససకర

94-154/668

భరస : ససఘపప శవననరరరయణ
ఇసటట ననస:75-61
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట ససఘపప శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:75-61
వయససస:36
లస: పప
2736 NDX2029123
పపరర: సప రర ఎస దతవ మమల

2731 NDX3106408
పపరర: ననగ లకడమ ససఘపప

2747 NDX1427120
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరర

94-155/601

తసడడ:ట ననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:75-68
వయససస:82
లస: పప
94-155/603

తసడడ:ట ఉమ మహహశశరరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:75-69
వయససస:24
లస: ససస స

2750 NDX0589051
పపరర: ససధనరరణణ చతరరల

94-155/604

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:75-69
వయససస:44
లస: ససస స

94-155/605 2752 NDX2432763
2751 NDX0499236
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప చతరరల
పపరర: వనసకట లకడమ దదవఖసజననదతవ
దనసరగ
తసడడ:ట ససబబబరరవప చతరరల
తసడడ:ట శకరరమ చసదట దనసరగ
ఇసటట ననస:75-69
ఇసటట ననస:75-70
వయససస:47
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స

94-155/606

94-155/607
2753 NDX2432789
పపరర: ససవర ననగ దదవఖఅమకత వరగశన
దనసరగ
తసడడ:ట శకరరమ చసదట దనసరగ
ఇసటట ననస:75-70
వయససస:22
లస: ససస స

2754 AP151000429399
పపరర: కమలకలమమరగ దనసరగ

94-155/609

2756 NDX1751610
పపరర: అనసర ఫరతమమ మహమమద

94-155/608

భరస : శకరరమచసదటపస
ట రద దనసరగ
ఇసటట ననస:75-70
వయససస:49
లస: ససస స
2757 AP151000429001
పపరర: ఖలదనబబగస మహమమద
భరస : మబసరమహమద మహమమద
ఇసటట ననస:75-73
వయససస:62
లస: ససస స

2755 AP151000426069
పపరర: శకరరమచసదటపట సరద దనసరగ
తసడడ:ట కకటటసరశమ దనసరగ
ఇసటట ననస:75-70
వయససస:61
లస: పప

94-155/611

2758 NDX0949248
పపరర: మబసర మహమమద
తసడడ:ట మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:75-73
వయససస:68
లస: పప

94-155/610

భరస : మబసర మహమమద
ఇసటట ననస:75-73
వయససస:43
లస: ససస స
94-155/612

2759 NDX2141166
పపరర: రరజగశ బబతల

94-155/613

తసడడ:ట ఏరగరసట బబతల
ఇసటట ననస:75-74
వయససస:36
లస: పప
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94-155/614

తసడడ:ట అబటహస బబతల
ఇసటట ననస:75-74
వయససస:79
లస: పప
2763 NDX1151513
పపరర: దధపసస కనమరర పపడడ

94-155/617

2764 NDX2115898
పపరర: ఆషర అబబబల

94-155/620

2767 MLJ0815829
పపరర: పరగశజ అబబబల
తసడడ:ట అలస అదసబల
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:34
లస: పప

2769 MLJ2452282
పపరర: అసకలష అబబబల

2770 MLJ0815076
పపరర: షఫస అబబబల

94-155/623

తసడడ:ట కలమస అదసబల
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట గఫరర షపజక
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:60
లస: పప
2775 NDX2184364
పపరర: రగయమ� బబషర షపక

2773 AP151000429298
పపరర: షబనన బబగస

94-155/629

2776 AP151000426165
పపరర: షరజహనఅబబబల

2779 NDX2068055
పపరర: లకడమ చరరల

తసడడ:ట షరజహన షపక
ఇసటట ననస:75-77 R AGRAHARAM
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చరరల
ఇసటట ననస:75-78
వయససస:47
లస: ససస స

2781 NDX2068063
పపరర: అనల కలమమర చరరల

2782 NDX2068071
పపరర: శకనవరస రరవప చరరల

94-155/634

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చరరల
ఇసటట ననస:75-78
వయససస:29
లస: పప
2784 MLJ2457067
పపరర: వమల అడడ గగరగ

94-155/621

94-155/624

2785 AP151000429568
పపరర: వనసకట శవ కరమమశశరగ పప లశశటట

భరస : ననగరరజ అడడ గగరగ
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:45
లస: ససస స

94-155/640
2787 NDX1635673
పపరర: వనసకట గబరర సరయ మణణ
తతజ పప లశశటట
తసడడ:ట వనసకట శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:25
లస: పప

2788 AP151000426645
పపరర: ననగరరజ అడడ గగరగ
తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ అడడ గగరగ
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:50
లస: పప

94-155/619

2768 MLJ0816892
పపరర: గఫరర అబబబల

94-155/622

2771 AP151000426188
పపరర: ఖసదసబసస అబబబల

94-155/625

తసడడ:ట గషరర షపజక
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:58
లస: పప
94-155/627

2774 MLJ0814319
పపరర: కలరగరద బబగస

94-155/628

భరస : అబబబల రఫస అదసబల
ఇసటట ననస:75-77
వయససస:47
లస: ససస స
94-155/630

2777 SQX2452738
పపరర: పడవల ససనత

95-141/688

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:75/77
వయససస:43
లస: ససస స
94-155/632

2780 NDX1446922
పపరర: సరయ కలమమర చరరల

94-155/633

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చరరల చరరల
ఇసటట ననస:75-78
వయససస:26
లస: పప
94-155/635

తసడడ:ట మబన కకషషయఖ చరరల
ఇసటట ననస:75-78
వయససస:50
లస: పప
94-155/637

2765 NDX1055441
పపరర: అబబబల అకబర

తసడడ:ట అలస అదసబల
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట గషరర అదసబల
ఇసటట ననస:75-77
వయససస:46
లస: పప
94-155/631

94-155/616

తసడడ:ట ఖసదన
బ స షపజక
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబబబల శరజహన అదసబల
ఇసటట ననస:75-77
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట శరహజహస షపక
ఇసటట ననస:75-77
వయససస:24
లస: పప
2778 NDX2421444
పపరర: ఫరరద షపక

94-155/618

తసడడ:ట అలస అదసబల
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:36
లస: పప
94-155/626

2762 NDX1081959
పపరర: ఆఫసటన షపక

తసడడ:ట ఖసదసబస షపజక
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట ఖసదసబస అబబబల షపజక
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:33
లస: పప

2772 AP151000426622
పపరర: రరహమమన అబబబల

94-155/615

తసడడ:ట వనసకట రమణ సససహదదట
ఇసటట ననస:75-75
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరగసదట కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:75-76
వయససస:34
లస: ససస స
2766 NDX1151539
పపరర: నరగసదట కనమరర పపడడ

2761 NDX2080695
పపరర: బబబబ అయఖపప సససహదదట

94-155/636
2783 NDX1635681
పపరర: వనసకట గబనన సససధనరగ పప లశశటట

తసడడ:ట వనసకట శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:28
లస: ససస స
94-155/638

2786 AP151000429565
పపరర: రతరమమల కనమరర పపడడ

94-155/639

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:53
లస: ససస స
94-155/641

2789 AP151000426639
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప పప లశశటట

94-155/642

తసడడ:ట గబరరమబరగస పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:51
లస: పప
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94-155/643 2791 NDX3087368
2790 AP151000426711
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప కనమరర పపడడ
పపరర: వనసకట శవ కరమమశశరగ పప లశశటట

తసడడ:ట పపరయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:75-79
వయససస:55
లస: పప
2793 NDX1728759
పపరర: ననగబలల షపక

94-155/645

తసడడ:ట అబబబలమర కగధర షపక
ఇసటట ననస:75-80
వయససస:49
లస: పప
2796 NDX1810648
పపరర: రగజజ బబ గర వరపప

94-155/648

తసడడ:ట జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:75-86-772
వయససస:24
లస: ససస స
2802 MLJ0818492
పపరర: కననఖకలమమరగ గసడడ

94-154/362

94-154/365

94-154/368

94-154/371

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:28
లస: ససస స

2800 NDX2164853
పపరర: పదమజ గసడడ

2803 MLJ2446961
పపరర: వనసకటససబబమమ గసడడ

2806 AP151000423082
పపరర: ననగగషషకమమరగ ననరపపశశటట

2809 NDX1830679
పపరర: రరసకలమమర మలర

2812 MLJ0818500
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసడడ

94-154/374

2815 AP151000420447
పపరర: పపలమరరరవప గసడడ

94-154/360

2818 MLJ3701281
పపరర: ననగరరప దదడడడ
తసడడ:ట శకనవరసరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:30
లస: ససస స

2798 MLJ0811711
పపరర: గణణశ
ర పరస బబ గర వరపప

94-155/650

2801 NDX1373273
పపరర: ససధనరరణణ గసడడ

94-154/361

భరస : ననగ ససధధర గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:35
లస: ససస స
94-154/363

2804 AP151000423329
పపరర: శవననగగశశరమమ గసడడ

94-154/364

భరస : పపలమరరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:52
లస: ససస స
94-154/366

2807 AP151000423318
పపరర: ననగరతరమమ గసడడ

94-154/367

భరస : ఏడడకకసడలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:82
లస: ససస స
94-154/369

2810 MLJ0812750
పపరర: ననగససధధర గసడడ

94-154/370

తసడడ:ట హరగపస
ట రద గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:33
లస: పప
94-154/372

2813 MLJ3699071
పపరర: శకనవరస రరవప దదడడడ

94-154/373

తసడడ:ట అకగకశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:55
లస: పప
94-154/375

తసడడ:ట రరమబలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:62
లస: పప
94-154/377

94-155/647

తసడడ:ట సతఖననరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:75-84
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:60
లస: పప
2817 NDX1652875
పపరర: ననగ శరకవణణ దదడడడ

94-155/649

తసడడ:ట ససబటహమణఖస మలర
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:43
లస: పప
2814 MLJ0817130
పపరర: రరమమరరవప గసడడ

2797 MLJ0811869
పపరర: లకడమ బబ గర వరపప

94-155/644

భరస : ననగగశశర రరవప సరనసపటట
ఇసటట ననస:75-83
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట గసడడ రమణయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:27
లస: పప
2811 AP151000420536
పపరర: ససతయఖ గబసడడ గసడడ

2795 NDX1427161
పపరర: లలత కలమమరగ సరనసపటట

94-155/646

భరస : రరమమరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:56
లస: ససస స
2808 NDX2094605
పపరర: ఏడడకకసదలల గసడడ

2794 AP151000429613
పపరర: రతనరసజల సరనశశటట

తసడడ:ట రమణయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:42
లస: ససస స
2805 MLJ3701372
పపరర: ఉదయలకడమ గసడడ

భరస : ననగబలల షపక
ఇసటట ననస:75-80
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గణణశ గబపరస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:75-84
వయససస:45
లస: ససస స
95-128/919

2792 NDX1728742
పపరర: మహరరన షపక

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:75-79 ETUKUR ROAD
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప సరనశశటట
ఇసటట ననస:75-83
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట గణణశ గబపరస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:75-84
వయససస:25
లస: ససస స
2799 SQX1902030
పపరర: షహననవరజ షపక

94-155/752

2816 MLJ3699188
పపరర: ఆదదననరరయణ గసడడ

94-154/376

తసడడ:ట చనర రరమబలల గసడడ
ఇసటట ననస:75-87-83
వయససస:81
లస: పప
94-154/378

2819 MLJ3701273
పపరర: పటశరసత ననరపపశశటట

94-154/379

భరస : కకషష మహన ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:34
లస: ససస స
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2820 MLJ3699170
పపరర: చసదట శశఖర ననరపపశశటట

94-154/380

తసడడ:ట ససబబబరరవప ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:34
లస: పప
2823 MLJ3701455
పపరర: ససభబషసణణ సనరర

94-154/383

94-154/386

భరస : శవయఖ బరరమ
ఇసటట ననస:75-87-87
వయససస:46
లస: ససస స
2832 NDX1603589
పపరర: వనసకటటశశరగ కకపపరపప

94-154/392

94-154/565

94-154/568

94-154/571

భరస : వనసకటబటమయఖ వనలలపరగ
ఇసటట ననస:75_32
వయససస:32
లస: ససస స

2833 NDX0388199
పపరర: పపరష చసదట రరవప పడడగల

2836 MLJ3699022
పపరర: ససరగష కలమమర అవససద

2839 NDX1415901
పపరర: శకనవరసరరవప వసకరయల

2842 NDX0597716
పపరర: రరగగన మమగబలకరగ

94-154/574

2845 NDX0601286
పపరర: ననగగశశరరరవప మమగబలకరగ

94-154/563

2848 NDX1427245
పపరర: వనసకరటబటమయఖ వనలలపరగ
తసడడ:ట రసగ రరవప వనలలపరగ
ఇసటట ననస:75_32
వయససస:35
లస: పప

94-154/388

2831 MLJ3697711
పపరర: శవ కలమమర సరరగపలర

94-154/391

2834 NDX1795881
పపరర: పరయల హహసడడయ

94-154/564

భరస : రరకగశ కలమమర హహసడడయ
ఇసటట ననస:75_5_90
వయససస:42
లస: ససస స
94-154/566

2837 NDX0383273
పపరర: భబనసపసటయమ వసకరయల

94-154/567

భరస : హరగబబబబ వసకరయల
ఇసటట ననస:75_8_111
వయససస:35
లస: ససస స
94-154/569

94-154/570
2840 NDX1249184
పపరర: వ టట శకనవరస రరవప వసకరయల

తసడడ:ట బబపనయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:75_8_111
వయససస:39
లస: పప
94-154/572

2843 NDX0597732
పపరర: కకటటరతరస మమగబలకరగ

94-154/573

భరస : రరమమరరవప మమగబలకరగ
ఇసటట ననస:75_8_112
వయససస:55
లస: ససస స
94-154/575

తసడడ:ట రరమమరరవప మమగబలకరగ
ఇసటట ననస:75_8_112
వయససస:32
లస: పప
94-154/556

2828 MLJ3699857
పపరర: కళళవత సరరగపలర

తసడడ:ట అపరపరరవప సరరగపలర
ఇసటట ననస:75-87-87
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమరరవప మమగబలకరగ
ఇసటట ననస:75_8_112
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమరరవప మమగబలకరగ
ఇసటట ననస:75_8_112
వయససస:31
లస: పప
2847 NDX1427302
పపరర: పటవణ వనలలపరగ

94-154/390

తసడడ:ట బబపనయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:75_8_111
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట బబపయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:75_8_111
వయససస:43
లస: పప
2844 NDX0766923
పపరర: ససబటహమణఖస మమగబలకరగ

2830 NDX0272658
పపరర: ససరగష సరరగపలర

94-154/385

భరస : శవ కలమమర సరరగపలర
ఇసటట ననస:75-87-87
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట లమబ శసకరరర అవససర
ఇసటట ననస:75_7_87
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ననగసరపప
ఇసటట ననస:75_8_111
వయససస:60
లస: ససస స
2841 NDX0601567
పపరర: హరగబబబబ వసకరయల

94-154/387

తసడడ:ట భబసకరరరవప పడడగల
ఇసటట ననస:75_5_79
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట శవరజ బబ యన
ఇసటట ననస:75_7_84
వయససస:41
లస: పప
2838 MLJ2447282
పపరర: శకవలర ననగసరపప

2827 NDX0766907
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరర

94-154/382

తసడడ:ట వనసకట రరడడడ పప ససరరడడడ
ఇసటట ననస:75-87-85
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట అపరపరరవప సరరగపలర
ఇసటట ననస:75-87-87
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:75-87-93
వయససస:40
లస: ససస స
2835 NDX2176916
పపరర: ననగరరజ బబ యన

94-154/384 2825 NDX2133023
2824 NDX2133015
పపరర: సనరరఖ కరమమష కలమమర రరఖల
పపరర: శకనవరస రరడడ పప ససరరడడడ

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప సనరర
ఇసటట ననస:75-87-85
వయససస:36
లస: పప
94-154/389

2822 NDX0880849
పపరర: ససబబబరరవప ననరపపశశటట

తసడడ:ట రరమయఖ ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరవప రరఖల
ఇసటట ననస:75-87-85
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప సనరర
ఇసటట ననస:75-87-85
వయససస:34
లస: పప
2829 AP151000423368
పపరర: తషలశ బరరమ

94-154/381

తసడడ:ట ససబబబరరవప ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:75-87-84
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సనరర
ఇసటట ననస:75-87-85
వయససస:32
లస: ససస స
2826 NDX0766915
పపరర: భబసకర రరవప సనరర

2821 MLJ3699162
పపరర: కకషష మహన ననరపపశశటట

2846 MLJ0812370
పపరర: రరమమరరవప మమగబలకరగ

94-154/576

తసడడ:ట పపదబబబలయఖ మమగబలకరగ
ఇసటట ననస:75_8_112
వయససస:57
లస: పప
94-154/557

2849 MLJ0814988
పపరర: వనసకటరతరస పపలకకసడ

94-154/558

తసడడ:ట కకషషమమ pulikonda
ఇసటట ననస:75_32
వయససస:57
లస: పప
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2850 NDX1969346
పపరర: రరమ మహన రరడడ కలర మడడ

94-154/559

తసడడ:ట నరసససహ రరడడడ కలర మడడ
ఇసటట ననస:75_33
వయససస:39
లస: పప
2853 MLJ3697612
పపరర: పపరషసతఖననరరయణ కకనగళర

94-154/562

94-154/579

95-183/450

95-125/68

95-125/71

2860 SQX1409086
పపరర: ఇమమమ న షపక

2863 SQX0600312
పపరర: మమహల ఏ షర

2866 AP151000288112
పపరర: నరమలమ వ. షర

95-125/74

2869 AP151000285470
పపరర: శకనవరసరరవప తటపపరమలలర

తసడడ:ట సరసబశవరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:79-4-239
వయససస:35
లస: ససస స
95-210/178

భరస : బబల కకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:79-5-246
వయససస:61
లస: ససస స

95-125/69

2858 SQX1321082
పపరర: కరరమబన పటబన

95-183/449

2861 SQX1607292
పపరర: మరర బ షర

95-125/67

2864 SQX0401273
పపరర: జజగకత బ షర

95-125/70

భరస : భబపపష షర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:54
లస: ససస స
95-125/72

2867 AP151000285120
పపరర: అతషలలకమమర వ.షర

95-125/75

2870 AP151000285172
పపరర: వననదసకమమర. ఎస.షర

భరస : రరజగసదట కలమమర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:79-5-246
వయససస:35
లస: ససస స

95-125/76

తసడడ:ట షరఖమమ
ర లమబస
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:85
లస: పప
95-210/176

2873 AP151000432518
పపరర: ననగరతరస మదతబల

95-210/177

భరస : సరసబశవరరవప మదతబల
ఇసటట ననస:79-4-239
వయససస:68
లస: ససస స

95-210/179 2876 NDX2820421
2875 MLJ2462802
పపరర: వనసకట శకరరమ కగదనర గబసటటరర
పపరర: బబల కకషష ఆలపరటట

2878 NDX2820405
పపరర: లకడమంస కలమమరగ ఆలపరటట

95-125/73

తసడడ:ట వననదసకమమర. ఎస. షర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:79-4-239
వయససస:35
లస: పప
94-153/666

94-154/578

భరస : భబపపష కలమమర వ షర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:79-4-239
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : మహలకడమ గబసటటరర
ఇసటట ననస:79-4-239
వయససస:69
లస: ససస స
2877 NDX2820413
పపరర: వజయ కలమమరగ ఆలపరటట

95-183/451

తసడడ:ట రరమలసగస
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:71
లస: పప

95-210/175 2872 AP151000432521
2871 MLJ0816132
పపరర: పసటయదరగశన ననగదధపసస గబసటటరర
పపరర: ననగరరజకలమమరగ గబసటటరర

2855 MLJ3699196
పపరర: ననగగశశరర రరవప సనరర

భరస : సయళద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:76-4-120
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ట వననదసకమమర. ఎస. షర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:58
లస: పప

2874 SQX0403972
పపరర: సరసబశవరరవప గబసటటరర

94-154/555

భరస : అతషల
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:66
లస: ససస స
2868 AP151000285173
పపరర: భబపపషషకమమర. వ.షర

2857 AP151000423235
పపరర: వరలకడమ దదడడడ దదడడడ

94-154/561

తసడడ:ట రరధనకకకషష మబరగస సనరర
ఇసటట ననస:75_87_83
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ట బబబబ షపక
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట భబపపష కలమమర వ షర
ఇసటట ననస:78-1-17
వయససస:28
లస: ససస స
2865 AP151000288205
పపరర: లకడమ రరజగశశరగ తటపపరమలలర

94-154/577

భరస : సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:75__7_84
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట షపక బబబబ షపక
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:26
లస: ససస స
2862 SQX1296103
పపరర: శకదద బ షర

2854 MLJ0812495
పపరర: పదమ గసడడ

2852 AP151000423326
పపరర: పపషరపవత konagalla

భరస : వషష
ష మబరగస konagalla
ఇసటట ననస:75_35
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : హరగపస
ట రద gandu
ఇసటట ననస:75_87_83
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమబలల గసడడ
ఇసటట ననస:75_87_83
వయససస:60
లస: పప
2859 SQX1306316
పపరర: పరరశన షపక

94-154/560

తసడడ:ట వషష
ష మబరగస కకనగళర
ఇసటట ననస:75_35
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట వషష
ష మబరగస కకనగళర
ఇసటట ననస:75_35
వయససస:50
లస: పప
2856 MLJ0812305
పపరర: హరగపస
ట రద గసడడ

2851 AP151000423466
పపరర: లకడమరరజఖస కకనగళర

94-153/665

తసడడ:ట సతఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:79-5-246
వయససస:66
లస: పప
94-153/667

2879 NDX2278547
పపరర: తరరవళళళరగ అసజన దతవ

94-153/56

తసడడ:ట తరరవళళళరగ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:79-6-269
వయససస:23
లస: ససస స
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పపరర: శరరష బబ మమసరన
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94-153/57

2881 NDX1874529
పపరర: ససబబబ రరవమమ బబ మమసరన

భరస : శవ వనసకట కనక దసరరర రరవప బబ మమసర
ఇసటట ననస:79-6-278
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ బబ మమసరన
ఇసటట ననస:79-6-278
వయససస:54
లస: ససస స

2883 NDX1869942
పపరర: రరఘవయఖ బబ మమసరన

2884 SQX2231835
పపరర: రహహమ షపక

94-153/60

తసడడ:ట పరసడడ రసగరరరవప బబ మమసరన
ఇసటట ననస:79-6-278
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:79-7-358
వయససస:23
లస: ససస స

2886 SQX1276089
పపరర: జయశక దసపపగబసటర

2887 SQX0438739
పపరర: ననగమమ అసకరల

95-212/771

భరస : రవ కలమమర దసపపగబసటర
ఇసటట ననస:79-17-1863
వయససస:47
లస: ససస స
2889 NDX1572529
పపరర: ననగబర షపజక

94-153/62

2890 NDX1944728
పపరర: ససభబన షపక

2885 SQX1160662
పపరర: గబడవలర కకషష కలమమరగ
గబడవలర
భరస : బసవర చనరగ గబడవలర
ఇసటట ననస:79-13-1630
వయససస:61
లస: ససస స

95-212/772

2888 NDX2080265
పపరర: రహమమతషనసర షపక

94-153/59

95-212/770

94-153/61

తసడడ:ట మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:79-115
వయససస:41
లస: ససస స
94-153/64

తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:79-115
వయససస:62
లస: పప

2891 NDX1869579
పపరర: యమ వ ఏ ససతతష పబబశశటట

94-153/65

తసడడ:ట రరమ కకషష పబబశశటట
ఇసటట ననస:79-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట అనసత పదమననభరరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:79-117
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అనసత పదమననభరరవప� పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:79-117
వయససస:53
లస: ససస స

94-153/68
2894 NDX2080513
పపరర: భబరర వ ననగ సరయ ఫణణ కలమమర
పపరరమమళర
తసడడ:ట పస ఏ పదమననభరరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:79-117
వయససస:24
లస: పప

94-153/69
2895 NDX0272310
పపరర: అనసత పదమననభరరవప
పపరరమమళళ
తసడడ:ట వనసకట వరరసరశమ పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:79-117
వయససస:57
లస: పప

2896 SQX1825793
పపరర: పరనకరలల కకతత
స రర

2897 NDX1400712
పపరర: లకడమ అమకత వలర చనరస

తసడడ:ట శవపటసరద కకతత
స రర
ఇసటట ననస:79-120
వయససస:38
లస: పప

2898 NDX2278539
పపరర: మమనస పసటయ చనరస

2899 NDX0274183
పపరర: శశశలజ� పప తత
స రగ

94-153/66

94-153/71

భరస : రరమచసదటన చనరస
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:28
లస: ససస స
2901 NDX0274068
పపరర: అసజలదతవ� పప తత
స రగ�

94-153/74

2893 NDX0273920
పపరర: జయలలత పపరరమమళళ

2882 NDX1874180
పపరర: శవ వనసకట కనక దసరరర రరవప
బబ మమసరన
తసడడ:ట రరఘవయఖ బబ మమసరన
ఇసటట ననస:79-6-278
వయససస:34
లస: పప

95-182/709

తసడడ:ట బబలయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:79-17-1870
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:79-115
వయససస:25
లస: పప
2892 NDX1913392
పపరర: లకడమ పటసనర పపరరమమళర

94-153/58

తసడడ:ట బబబబజ పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:36
లస: పప

94-153/75

2908 NDX0272286
పపరర: ససరగష బబబబ పప తత
స రగ
తసడడ:ట రరజజ బబబబ పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:39
లస: పప

94-153/73

94-153/76

భరస : రరజబబబబ� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:63
లస: ససస స
94-153/78

తసడడ:ట బబబబజ� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:32
లస: పప
94-153/80

2900 NDX0137844
పపరర: ససలలఖమ చనరస

2903 NDX0086918
పపరర: సరమమమ జఖస� పప తత
స రగ

2905 NDX0849968
పపరర: సరయ బబబబ� పప తత
స రగ

2907 NDX1416362
పపరర: సతష కలమమర పప తత
స రగ

94-153/72

2902 NDX0274126
పపరర: రమమదతవ� పప తతరగ�

2904 NDX2441806
పపరర: లకడమ రసగననయకమమ majeti

94-153/70

తసడడ:ట చలమయఖ చనరస
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ చనరస
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబబబగగ� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకహరగ రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:78
లస: ససస స

95-183/723

తసడడ:ట మహహశశర శవ ఆసజననయబలల� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహశశరరశవసజననయబలల� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:57
లస: ససస స
94-153/77

94-153/67

2906 NDX0049262
పపరర: రరమ చసదటన చనరస

94-153/79

తసడడ:ట చలమయఖ చనరస
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:32
లస: పప
94-153/81

2909 NDX0272252
పపరర: రరమ గగపరలరరవప పప తత
స రగ

94-153/82

తసడడ:ట శకరరమబలల పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:50
లస: పప
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2910 NDX2325561
పపరర: శకనవరస రరవప గకసథద
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94-153/83

తసడడ:ట రరమ లసగగశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:55
లస: పప
2913 NDX0086892
పపరర: రరజబబబబ� పప తత
స రగ�

2911 NDX0272328
పపరర: చలమయఖ చనరస

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప చనరస
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:56
లస: పప
94-153/86

తసడడ:ట తనతయఖ� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:66
లస: పప

2914 NDX3226990
పపరర: వజయ కలమమరగ పప తతరగ

భరస : శక హరగ రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:79-132
వయససస:56
లస: ససస స
2922 NDX0783787
పపరర: అసకమమ రరవప పపపప

2920 NDX0783688
పపరర: సరవతట పపపప

94-153/729
2915 NDX3227097
పపరర: వనసకట సరయ వనణబ గగపరలరరవ
పప తతరగ
తసడడ:ట రరమ గగపరలరరవ పప తతరగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:18
లస: పప

95-183/724

2918 NDX0783696
పపరర: బబలశశశత పపపప

తసడడ:ట జననరదనరరవప pappu
ఇసటట ననస:79-132
వయససస:75
లస: పప

2923 NDX0599563
పపరర: జయదనయన మదదబ

94-153/89

94-153/92

95-210/182

2928 SQX0054478
పపరర: రవ కలపపల

95-210/201

తసడడ:ట మలలర శశర రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:79-174
వయససస:33
లస: పప
2931 MLJ2456887
పపరర: ససగబణనదతవ బసడనరగ
భరస : మహవరరకమమర
ఇసటట ననస:80-2-52
వయససస:50
లస: ససస స
2934 NDX1491745
పపరర: ససమ వమల బగగకచ

94-156/68

తసడడ:ట ససమమరమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:40
లస: పప

2935 MLJ2456259
పపరర: పపషపఅరరర న

94-156/65

2938 AP151000426075
పపరర: వపపల బగరకచన
తసడడ:ట ససమమరమల
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:43
లస: పప

95-210/546

2930 SQX1575598
పపరర: చనరరరవప అలమలకఅలమ

95-210/207

2933 MLJ2452217
పపరర: మహవరరకమమర బసడనరగ

94-156/67

తసడడ:ట పసరచసద
ఇసటట ననస:80-2-52
వయససస:51
లస: పప
94-156/69

భరస : అరరర ననసపమ
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/71

2927 SQX2278786
పపరర: ఆవన మమమడడ మరగక

తసడడ:ట ననగ భబషణస అలమలకఅలమ
ఇసటట ననస:80-1-35
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట సవససగ
ఇసటట ననస:80-2-52
వయససస:40
లస: పప

భరస : వమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:38
లస: ససస స
2937 MLJ2452464
పపరర: వమల బగగకచ

2932 MLJ0817494
పపరర: రతనససగ

94-153/93
2924 NDX1151653
పపరర: శవననగ సరయకకషష శరసతన మదదబ

భరస : యశశసత కలమమర మమమడడ మరగక
ఇసటట ననస:79-152
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకలర పర
ఇసటట ననస:80-1-17
వయససస:44
లస: పప
94-156/63

94-153/90

తసడడ:ట పరరద సరరధద మదదబ
ఇసటట ననస:79-135
వయససస:27
లస: పప

95-210/181 2926 SQX0322800
2925 SQX0322925
పపరర: యశవసత కలమమర పమడడమరగక
పపరర: వర రరమమసజననయబలల
పమడడమరగక
తసడడ:ట వర రరమమసజననయబలల పమడడమరగక
తసడడ:ట ననరరయణ రరవప పమడడమరగక
ఇసటట ననస:79-152
ఇసటట ననస:79-152
వయససస:42
లస: పప
వయససస:73
లస: పప

2929 AP151000432175
పపరర: మహనకకకషష కకలర పర

2921 NDX1969031
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపపప
తసడడ:ట అసకమమ రరవప పపపప
ఇసటట ననస:79-132
వయససస:56
లస: పప

భరస : పరరద సరరధద మదదబ
ఇసటట ననస:79-135
వయససస:55
లస: ససస స

95-210/186

94-153/87

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:79-132
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప పపపప
ఇసటట ననస:79-132
వయససస:70
లస: ససస స
94-153/91

94-153/85

94-153/728

తసడడ:ట పపసటటఖమన�
ఇసటట ననస:79-129
వయససస:57
లస: పప
94-153/88

2912 NDX0592154
పపరర: ఎస శవరసజననయబలల� పప తత
స రగ

తసడడ:ట అసతయఖ� పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట తనటయఖ పప తతరగ
ఇసటట ననస:79-121
వయససస:59
లస: ససస స

94-187/972 2917 AP151000672156
2916 NDX3118049
పపరర: లకడమ రసగననయకమమ మమజగటట
పపరర: సలసఖమన�

2919 NDX0783712
పపరర: సశరష లకడమ కలమమరగ పపపప

94-153/84

2936 NDX1400852
పపరర: సన దత రరవప దతవ

94-156/70

భరస : ససమమరమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:65
లస: ససస స
94-156/72

2939 MLJ2451359
పపరర: అరరర న గగసరశమ

94-156/73

తసడడ:ట నరగఖసగగసరశమ
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:52
లస: పప
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2940 NDX3024486
పపరర: రమమశ బబబబ మదసబల
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94-156/932

తసడడ:ట సతఖ ననరరయణ మదసబల
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:57
లస: పప

2941 NDX3024353
పపరర: అనసరరధ మదసబల

94-156/933

భరస : రమమశ బబబబ మదసబల
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:48
లస: ససస స

2943 NDX1241736
పపరర: ననగలవ కలమమరగ కకట

94-156/74

తసడడ:ట వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:80-2-54
వయససస:29
లస: ససస స
94-156/77

భరస : మహహష కలమమర
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:34
లస: ససస స

2944 NDX1241744
పపరర: ననగ కలశల కలమమరగ కకట

94-156/75

94-156/80

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:40
లస: పప

2945 NDX2432995
పపరర: సరయ రరస వరగబపరగస

2947 NDX1241819
పపరర: తనర మన తతషసరవల

94-156/78

2948 AP151000429403
పపరర: షసలమ తతషసషవరల

2950 NDX1055102
పపరర: పటకరశ చసదట తతషసరవల

94-156/81

2951 AP151000426473
పపరర: రమమష కలమమర తతషసషవరల
తసడడ:ట చతషరరబజ తతషసషవరల
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:59
లస: పప
2954 MLJ0812248
పపరర: పటదధపపకమమర బసడనరగ

తసడడ:ట లకమణ రఘబకలమమర జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-59
వయససస:23
లస: ససస స

95-95/1106
2953 SQX1821636
పపరర: వనసకట ననగ శకరరస ససతతష
జలకరర
తసడడ:ట లకమణ రఘబకలమమర జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-59
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట కరసతలమల
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:34
లస: పప

2955 MLJ2462521
పపరర: నరమల ససకర

2956 MLJ2462422
పపరర: శకధర రరవప ససకర

2957 NDX2687689
పపరర: పరపరరవప దససప

95-95/1105

95-210/267

భరస : శకధరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-2-73
వయససస:55
లస: ససస స
2958 NDX2687671
పపరర: పటమల దతవ దససప
భరస : పరపరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:57
లస: ససస స
2961 SQX0322370
పపరర: పపషపలత దససపర

95-210/270

95-210/554

తసడడ:ట వనసకట బబపయఖ దససప
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:63
లస: పప
2967 NDX1292382
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ పపసడతల
తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:80-2-102
వయససస:27
లస: ససస స

2959 NDX2693091
పపరర: వనసకట ఈశశర కకరణ దససప

94-187/894

94-156/935

94-156/838

2960 SQX0285767
పపరర: V.S.B.పటసరద దససప

95-210/269

తసడడ:ట పరపరరరవప దససపర
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:34
లస: ససస స

95-210/271 2963 SQX1330380
95-210/274
2962 SQX1330315
పపరర: వనసకట శవ పసటయమ జజఖత సకల
పపరర: వనసకట ననగగసదట కలమమర సకల

భరస : వనసకట ననగగసదట కలమమర సకల
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట జజజ న సనరరఖ పటకరశరరవప సకల
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:46
లస: పప

2965 SQX2278562
పపరర: పటమల దతవ దససప

2966 SQX2278687
పపరర: పపషపరరజ మమథ

95-210/555

భరస : పరపర రరవప దససప
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:57
లస: ససస స
94-156/86

94-156/82

తసడడ:ట వనసకట బసవయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట పరపరరవప దససప
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట ఈశశర కకరణ దససపర
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:36
లస: ససస స
2964 SQX2278729
పపరర: పరపర రరవప దససప

95-210/268

తసడడ:ట గగరగపతరరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-2-73
వయససస:59
లస: పప
94-156/839

94-156/79

భరస : రమమశకమమర
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:44
లస: పప

2952 SQX1821628
పపరర: లకడమ ననగ పటతతఖష జలకరర

94-156/76

తసడడ:ట రమణ రరవప వరగబపరగస
ఇసటట ననస:80-2-54
వయససస:23
లస: పప

భరస : పటకరష చసదనట
ఇసటట ననస:80-2-55
వయససస:42
లస: ససస స

2949 MLJ0815134
పపరర: మహహశకమమర తతషసషవరల

94-156/934

తసడడ:ట రమమశ బబబబ మదసబల
ఇసటట ననస:80-2-53
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:80-2-54
వయససస:29
లస: ససస స

2946 NDX1081587
పపరర: అసజ తతషసరవల

2942 NDX3029998
పపరర: రవ కకరణ మదసబల

2968 NDX0270397
పపరర: శశకళ యకకల
భరస : సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:80-2-102
వయససస:36
లస: ససస స

95-210/556

తసడడ:ట దదలప కలమమర మమథ
ఇసటట ననస:80-2-74
వయససస:28
లస: పప
94-156/87

2969 AP151000429057
పపరర: గగరగజజకలమమరగ పప తతపలర

94-156/88

భరస : శకరసగననధరరవప
ఇసటట ననస:80-2-102
వయససస:47
లస: ససస స
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2970 AP151000429218
పపరర: దనకకయన పప తతపలర

94-156/89

భరస : శవపటసరదరరవప
ఇసటట ననస:80-2-102
వయససస:74
లస: ససస స
2973 NDX2441962
పపరర: ససబబబరరవప గగలర పరటట

2971 AP151000426031
పపరర: శకరసగననధరరవప పప తతపలర

తసడడ:ట శవపటసరదరరవప
ఇసటట ననస:80-2-102
వయససస:53
లస: పప
94-156/100

2974 NDX0617431
పపరర: ననగ వనసకట ససధనరరణణ అననర

తసడడ:ట గబరరబటహమస గగలర పరటట
ఇసటట ననస:80-3-119 WARD NO 22
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ఉగక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-3-120
వయససస:32
లస: ససస స

2976 NDX1151596
పపరర: పవన కలమమర గబపస వ

2977 NDX2026210
పపరర: వశరలమకడ వలర సబబ టర

94-156/103

తసడడ:ట శశషతలప శరయ
ఇసటట ననస:80-3-120
వయససస:32
లస: పప
2979 AP151000429550
పపరర: వనసకటరమణకలమమరగ వలర భట

94-156/106

94-156/109

94-156/112

2988 NDX2767218
పపరర: లకడమ సతఖ కలమమరగ ససరస

94-156/936

94-156/104

2978 NDX0497107
పపరర: టట వనసకట లకడమ ససనత

94-156/105

భరస : ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-121/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-156/107

94-171/803

94-156/110

తసడడ:ట మఠరలమల హహనడ ఆ
ఇసటట ననస:80-3-125
వయససస:42
లస: పప

2984 NDX0268607
పపరర: పపటమలత మబరగకకపపడడ

94-156/111

94-156/113 2987 AP151000426005
94-156/114
2986 AP151000426042
పపరర: వరరసజననయబలల మబరగకకపపడడ
పపరర: సరసబశవరరవపగబపస మబరగకకపపడడ

2989 NDX3190964
పపరర: లకడమ సతఖ కలమమరగ శరరస

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:69
లస: పప
94-156/937

2992 SQX2050995
పపరర: వశరశశశర రరవప గకసథద

2995 MLJ0817304
పపరర: అశశక హహసడడయమ

2998 NDX1768912
పపరర: శకవతసవన చకకవరరసల
తసడడ:ట వజయ మహన చకకవరరసల
ఇసటట ననస:80-3-126
వయససస:29
లస: పప

2990 NDX2767226
పపరర: లమవణఖ కకలర పపడడ

94-156/938

భరస : అనల కలమమర ససరస
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:38
లస: ససస స
95-210/489

2993 NDX3033230
పపరర: శశన
క క లలకడ

94-156/939

భసధసవప: శశభ జరజన
ఇసటట ననస:80-3-124
వయససస:37
లస: పప
94-156/116

తసడడ:ట మటబలమరల
ఇసటట ననస:80-3-125
వయససస:46
లస: పప
94-156/118

94-156/108

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరరమయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:60
లస: పప
94-156/115

2981 NDX1747148
పపరర: ననహ కలమమరగ జరజన
తసడడ:ట మహహసదట కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-3-122
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరధన కకషష శరరస
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసనరసరరజన
ఇసటట ననస:80-3-126
వయససస:74
లస: ససస స

94-156/102

తసడడ:ట సరసబశవరరవపగబపస
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: అనల కలమమర ససరస
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:62
లస: ససస స

2997 AP151000429296
పపరర: కకషషవనణణ చకకవరరసల

2975 NDX1241645
పపరర: N V రరఘవ ససరగసదట కలమమర
అననర
తసడడ:ట ఉగక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-3-120
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట జగ రరజ జరజన
ఇసటట ననస:80-3-122
వయససస:47
లస: పప

2985 AP151000429147
పపరర: లకడమబబలతటపపరసససదరగ
మబరగకకపపడడ
భరస : సరసబశవరరవపగబపస
ఇసటట ననస:80-3-123
వయససస:67
లస: ససస స

2994 NDX3280658
పపరర: ఉతస మ హహనడ ఆ

2983 NDX1104769
పపరర: నరసజన కలమమర జరజన

94-156/835

94-156/101

తసడడ:ట రరమ మబరగస వలర సభభటర
ఇసటట ననస:80-3-121/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహహసదట కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-3-122
వయససస:51
లస: ససస స

2991 NDX2988525
పపరర: భబవననశశరగ దతవ గకసథద

2980 NDX1768573
పపరర: సరసబశవరరవప వలర సభభటర

2972 NDX2585172
పపరర: దతవ పప న

భరస : మఠరలమల జజన పప న
ఇసటట ననస:80-02-110
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ట కగదనరగశశర గబపరస వలర స బబ టర
ఇసటట ననస:80-3-121
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-3-121/1
వయససస:63
లస: ససస స
2982 NDX1135037
పపరర: ననరసగగ దతవ

94-156/90

2996 AP151000429013
పపరర: సరళ చకకవరరసల

94-156/117

భరస : వజయమహన
ఇసటట ననస:80-3-126
వయససస:55
లస: ససస స
94-156/119

2999 AP151000426277
పపరర: బబలమజరరవప చతస జలర

94-156/120

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-126
వయససస:44
లస: పప
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3000 AP151000426053
పపరర: వజయమహన చకకవరరసల

94-156/121

తసడడ:ట శకనవరసవరదరరజన
ఇసటట ననస:80-3-126
వయససస:61
లస: పప
3003 NDX1135086
పపరర: పదనమవత గకసధద

94-156/124

94-156/127

94-156/130

94-156/133

94-156/136

94-156/139

94-156/142

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:43
లస: ససస స

3013 NDX1747114
పపరర: భబగఖలకడమ బబపనపలర

3016 MLJ0814434
పపరర: నరసససహరరవప బబపనపలర

3019 AP151000426345
పపరర: కరసతనరరవప వనమబరగ

3022 NDX2462406
పపరర: చదలవరడ ససదనససల

94-156/145

3025 NDX0435842
పపరర: అపపరరప చదలవరడ

94-156/134

3028 NDX0269670
పపరర: వజయ కలమమరగ చదలవరడ
భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:58
లస: ససస స

3008 NDX2194991
పపరర: బబపరరరవప గకసథద

94-156/129

3011 MLJ0817932
పపరర: నవన కకరణ మమజగటట

94-156/132

3014 MLJ0814145
పపరర: రమమష బబపనపలర

94-156/135

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-3-130
వయససస:38
లస: పప
94-156/137

3017 AP151000429097
పపరర: ఉమమమహహశశరగ వనమబరగ

94-156/138

భరస : ససబబససబబబబ
ఇసటట ననస:80-3-131
వయససస:54
లస: ససస స
94-156/140

3020 NDX2433209
పపరర: సరయ సససధనజజ బచసచ

94-156/141

తసడడ:ట వశశశసశరరరరవ బచసచ
ఇసటట ననస:80-3-132
వయససస:22
లస: ససస స
94-156/143

3023 NDX1551929
పపరర: లకడమ వనల చదలవరడ

94-156/144

తసడడ:ట శకమననరరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:25
లస: ససస స
94-156/146

తసడడ:ట మహనరరవప
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:34
లస: ససస స
94-156/148

94-156/126

తసడడ:ట శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:80-3-129A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట చదలవరడ రవకలమమర
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట మహనరరవప
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:30
లస: ససస స
3027 NDX1551911
పపరర: పదనమవత చదలవరడ

94-156/131

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-131
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట రవ కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:22
లస: ససస స
3024 NDX0849489
పపరర: చదలవరడ అనసరరధ పసటయ

3010 AP151000426220
పపరర: శవరరమకకషషయఖ మమజగటట

3005 NDX1054865
పపరర: వకకమ కలమమర గకసధద

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ట భదటయఖ
ఇసటట ననస:80-3-130
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-131
వయససస:55
లస: పప
3021 NDX2326387
పపరర: ససధ శల చదలవరడ

94-156/128

భరస : వజయ భబసకర బబపనపలర
ఇసటట ననస:80-3-130
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-3-130
వయససస:39
లస: పప
3018 AP151000426722
పపరర: ససభబసస బబబబ వనమబరగ

3007 AP151000426122
పపరర: రరజగసదటపస
ట రద గకసధద

94-156/123

తసడడ:ట బబపరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-129
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:80-3-130
వయససస:33
లస: ససస స
3015 MLJ0817320
పపరర: వజయభబసకర బబపనపలర

94-156/125

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:80-3-129
వయససస:60
లస: ససస స
3012 NDX1551895
పపరర: హహమలత బబపనపలర

3004 AP151000429149
పపరర: వసససదర గకసధద

3002 NDX1134857
పపరర: శవబబల నవఖశక గకసధద

తసడడ:ట రరజగసదటపస
ట రద
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబపరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట బబపరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:32
లస: పప
3009 AP151000429096
పపరర: సరవతట మమజగటట

94-156/122

భరస : కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజగసదటపస
ట రద
ఇసటట ననస:80-3-127
వయససస:38
లస: ససస స
3006 NDX1104710
పపరర: కకటటశశర రరవప గకసధద

3001 NDX2153989
పపరర: మధస ససజనఖ గకసథద

3026 AP151000429338
పపరర: మననకలమమరగ చదలవరడ

94-156/147

భరస : శకమననరరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:42
లస: ససస స
94-156/149

3029 NDX1551903
పపరర: కరకసత కలమమర చదలవరడ

94-156/150

తసడడ:ట రవ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:26
లస: పప
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3030 AP151000426369
పపరర: శకమననరరరయణ చదలవరడ

94-156/151

తసడడ:ట వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:58
లస: పప
3033 MLJ2456689
పపరర: యశశదలకడమ పపనసగగసడ

3031 NDX0268003
పపరర: మహన రరవప చదలవరడ

94-156/154

94-156/157

3039 NDX1151547
పపరర: లకడమ ననరరయణ బచసచ

94-156/292

3034 NDX0383588
పపరర: ససదధప కలమమర పపనసగగసడ

3037 NDX0950220
పపరర: శవరరఘవమమ బచసచ

3042 MLJ0812263
పపరర: వనసకటససధధరరకమర పరరగపలర

3043 NDX3239092
పపరర: పదనమవత పరరరపలర

94-156/162

తసడడ:ట రమమషషకమమర
ఇసటట ననస:80-3-138
వయససస:36
లస: పప
94-156/164

తసడడ:ట ససరగసదట బబబబ
ఇసటట ననస:80-3-135
వయససస:31
లస: పప
94-156/158

94-156/168

తసడడ:ట శసకరరరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:22
లస: పప
94-156/174

తసడడ:ట పపరషచసదటరరవప�
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:51
లస: పప

94-156/999

3046 NDX2026392
పపరర: జజఖత సశరరప చసదదలల

3049 AP151000429087
పపరర: వసససధర పరరరపలర

94-156/166

94-156/169

94-156/163

3047 AP151000429086
పపరర: పదమ పరరరపలర

94-156/167

3050 NDX2026350
పపరర: వసససధర చసదదలల

94-156/170

భరస : నరసససహ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:56
లస: ససస స
94-156/172

3055 MLJ2451995
పపరర: కకశశర పరరగపలర

94-156/175

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-141
వయససస:46
లస: పప

3044 NDX1894931
పపరర: హహమ హనష పరరగపలర

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:43
లస: ససస స

3052 NDX2026293
పపరర: యబ ఆర ఎస ససమన
చసదదలల
తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:29
లస: పప

3058 AP151000426629
పపరర: వరరరఘవపటసరద వరవలమల

94-156/161

తసడడ:ట కకషప ర పరరగపలర
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:24
లస: ససస స

3053 NDX0774158
పపరర: జ రరఘవనసదట పరరగపలర

94-156/173

తసడడ:ట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:54
లస: పప
94-156/177

94-156/159

భరస : రమమశకమమర
ఇసటట ననస:80-3-138
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపననరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:54
లస: ససస స
94-156/171

3038 MLJ0812891
పపరర: లకడమ కరసత కలరరస
తసడడ:ట లకకమణనచనరరర కలరరస
ఇసటట ననస:80-3-136/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరషరరమమరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరషచసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:63
లస: పప

94-156/156

భరస : రమమశ కలమమర పరరరపలర
ఇసటట ననస:80-3-138
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరష రరమ రరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:28
లస: ససస స

3057 NDX0267849
పపరర: పపననరరరవప పరరగపలర

3035 NDX1144203
పపరర: సశరరప కలమమర పపనసగగసడ

94-156/160 3041 AP151000429084
3040 NDX0910471
పపరర: ససమలత రరజరరజగశశరగ పరరగపలర
పపరర: పదనమవత పరరరపలర

భరస : వనసకట ససధధర కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-138
వయససస:36
లస: ససస స

3054 NDX0267971
పపరర: శసకర పరరగపలర �

94-156/155

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:80-3-136
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:80-3-136, VELAGA CHETTU V
వయససస:28
లస: పప

3051 NDX2326437
పపరర: పవన కలమమర పరరగపలర

94-156/153

తసడడ:ట ససరగసదట బబబబ
ఇసటట ననస:80-3-135
వయససస:32
లస: పప

3036 NDX0773457
పపరర: ఎల ఎన ససత మమరరత
పరరగపలర
భరస : శసకర రరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:80-3-136
వయససస:44
లస: ససస స

3048 AP151000429480
పపరర: జయశక పరరరపలర

3032 NDX0387019
పపరర: ససహససన యబ వ యన
పపనసగగసడ
తసడడ:ట ససబటహమణఖస
ఇసటట ననస:80-3-135
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-133
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససధనకరరకవప
ఇసటట ననస:80-3-135
వయససస:41
లస: ససస స

3045 NDX1491703
పపరర: దదవఖపరగమళ పరరగపలర

94-156/152

3056 AP151000426255
పపరర: పపరష రరమమరరవప పరరగపలర

94-156/176

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-140
వయససస:61
లస: పప
94-156/178

3059 MLJ2456556
పపరర: లలమకలమమరగ కరజ

94-156/179

భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:80-3-142
వయససస:41
లస: ససస స
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94-156/989

భసధసవప: లల కలమమరగ కరజ
ఇసటట ననస:80-3-142
వయససస:48
లస: పప
3063 NDX1104579
పపరర: గణణశశర రరవప పప టటట

94-156/182

94-156/185

94-156/995

94-156/189

94-156/192

94-156/195

94-156/198

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:52
లస: పప

3073 NDX1769357
పపరర: భబవన

3076 NDX2433373
పపరర: లకడమ పరరశత చతగబ

3079 AP151000426349
పపరర: ససరగష మలశశటట

3082 NDX0773440
పపరర: రరధదక దనసరగ

94-156/201

3085 NDX0773416
పపరర: లకడమ పపషరపవత దనసరగ

94-156/190

3088 NDX1769415
పపరర: వనసకటటశశరరర చతగబ
తసడడ:ట ససబబబరరవప చతగబ
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:67
లస: పప

3068 NDX3226891
పపరర: శరకణణక కలమమర జరజన సలలచ

94-156/990

3071 NDX1398206
పపరర: శశశలలష కలమమర అవససస

94-156/188

3074 NDX1695503
పపరర: సరశత మలశశటట

94-156/191

భరస : ససరగష బబబబ మలశశటట
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:33
లస: ససస స
94-156/193

3077 AP151000429027
పపరర: పపషరపవత మలశశటట

94-156/194

భరస : శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:65
లస: ససస స
94-156/196

3080 NDX1241801
పపరర: దససగర చసద

94-156/197

తసడడ:ట రగకరబ చసద
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:55
లస: పప
94-156/199

3083 NDX2433571
పపరర: అనరపపరష నసటటకటటట

94-156/200

భరస : రరమమశశరరరవప నసటటకటటట
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:49
లస: ససస స
94-156/202

భరస : పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:70
లస: ససస స
94-156/204

94-156/184

తసడడ:ట వజయ కలమమర అవససస
ఇసటట ననస:80-3-149
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:52
లస: ససస స
3087 NDX0774281
పపరర: వరరసజననయబలల గబసజ

94-156/187

తసడడ:ట శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:65
లస: పప
3084 AP151000429061
పపరర: లకడమపరరశత చతగబ

3070 MLJ2457265
పపరర: మనన అవససస

3065 AP151000426612
పపరర: లకడమననరరయణ వరవలమల

తసడడ:ట రరజగసదట కలమమర జరజన సలలచ
ఇసటట ననస:80-3-148
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర చతగబ
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:41
లస: పప
3081 MLJ2451490
పపరర: శకరరమమబరగస మలశశటట

94-156/186

తసడడ:ట దససగర చనసద
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దససగర చసద
ఇసటట ననస:80-3-151
వయససస:46
లస: ససస స
3078 AP151000426636
పపరర: వరససదతవశరమ వరవలమల

3067 NDX1241777
పపరర: అకయ జరజన సరలలచ

94-156/181

తసడడ:ట వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:80-3-146
వయససస:73
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-149
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట లమబశసకర
ఇసటట ననస:80-3-149
వయససస:65
లస: పప
3075 NDX1241793
పపరర: కరసచన దతవ

94-156/183

తసడడ:ట రరజగసదటకలమమర జరజన సరలలచ
ఇసటట ననస:80-3-148
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట మమనకలమల సలలచ
ఇసటట ననస:80-3-148
వయససస:50
లస: పప
3072 MLJ2452597
పపరర: వజయకలమమర అవససస

3064 AP151000429526
పపరర: సతఖలకడమ వరవలమల

3062 NDX1134899
పపరర: కనకదసరర లకడమకలమమరగ పప టటట

భరస : గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-144
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-146
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరజగసదటకలమమర
ఇసటట ననస:80-3-148
వయససస:49
లస: ససస స
3069 NDX3227147
పపరర: రరజగసదట కలమమర జరజన సలలచ

94-156/180

తసడడ:ట గణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-144
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట బబలకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:80-3-144
వయససస:54
లస: పప
3066 MLJ2456788
పపరర: సరగజ దతవ

3061 NDX1134881
పపరర: శశశలజ పప టటట

3086 MLJ0819359
పపరర: వనసకట కకరణ చతగబ

94-156/203

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-152
వయససస:36
లస: పప
94-156/205

3089 NDX1894956
పపరర: వనసకట అదదఠఖ కసదకటర

94-156/206

తసడడ:ట ఇసదదరరనసద కకషప ర కసదకటర
ఇసటట ననస:80-3-153
వయససస:25
లస: పప
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3090 AP151000426131
పపరర: ఇసదదరనసదకకశశర కసదకటర

94-156/207

తసడడ:ట పపననరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-153
వయససస:60
లస: పప
3093 NDX3242203
పపరర: ఈనన రఆనసద కకశశర కసదకటర

94-156/1002

94-156/992

94-156/940

94-156/943

94-156/211

భరస : శశష చలపత రరవప అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:80-3-158
వయససస:52
లస: ససస స
3108 MLJ2452407
పపరర: నట రరజగశశర రరవప
అసగలకలదదటట
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-3-158/1
వయససస:55
లస: పప

94-156/214

3111 AP151000429245
పపరర: శకదతవ పపసడతల

94-156/217

తసడడ:ట వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:25
లస: పప

3100 NDX2755767
పపరర: లత నహర

3103 SQX2305316
పపరర: వనజభవ జరజన మనక

94-156/220

94-156/941

94-156/210

3098 NDX2687358
పపరర: శశరవ జరజన నహర

94-156/841

3101 NDX2778215
పపరర: ససశల నహర

94-156/942

భరస : గజగసదట జరజన నహర
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:46
లస: ససస స
95-210/557

3104 SQX2305357
పపరర: అనశర నహర

95-210/558

తసడడ:ట నరరసదట జరజన మనక
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట గజగసదట జరజన నహర
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:24
లస: ససస స

94-156/212
3106 NDX1769571
పపరర: వనసకట వషష
ష వలర భ
అసగలకలదదటట
తసడడ:ట శశష చలపత రరవప అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:80-3-158
వయససస:37
లస: పప

94-156/213
3107 NDX1769720
పపరర: శశష చలపత రరవప అసగలకలదదత

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అసగలకలదదత
ఇసటట ననస:80-3-158
వయససస:56
లస: పప

3109 NDX2128867
పపరర: కరశవలఖ జజజ న లకడమ కకరలర

3110 NDX2128834
పపరర: శవరరస కరళ పటసరద కకరలర

94-156/215

3112 AP151000426729
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడతల

3115 NDX0411058
పపరర: శకలత చతగబ

3118 MLJ2452142
పపరర: వనసకటమబరళ జలమదద
తసడడ:ట వనసకటసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:34
లస: పప

94-156/216

తసడడ:ట శవ మహనరరవప కకరలర
ఇసటట ననస:80-3-160
వయససస:45
లస: పప
94-156/218

3113 AP151000429534
పపరర: రమమదతవ చతగబ

94-156/219

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-163
వయససస:54
లస: ససస స
94-156/221

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:33
లస: ససస స
94-156/223

3095 NDX2479624
పపరర: వవనక కసదగటర

తసడడ:ట గజగసదర జరజన ననతలపత
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:80-3-161
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట హరగ కకరణ వనమబరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:29
లస: ససస స
3117 NDX1551945
పపరర: తటననద దసరర అయఖపప

94-156/840

భరస : శవ మహనరరవప కకరలర
ఇసటట ననస:80-3-160
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-3-161
వయససస:46
లస: ససస స
3114 NDX1770131
పపరర: సప నమ వనమబరగ

3097 NDX2687366
పపరర: మనక చసద జరజన మనక

94-156/993

తసడడ:ట రరమననరససమమ మరరవప కననమగటర
ఇసటట ననస:80-3-155
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరరసదట జరజన నహర
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట నరరసదట జరజన నహర
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:24
లస: పప
3105 NDX1769662
పపరర: ససశల అసగలకలదదటట

94-156/209

తసడడ:ట మబన చసద జరజన ననతలపత
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట చసద జరజన మనక
ఇసటట ననస:80-3-157
వయససస:51
లస: పప
3102 NDX2876480
పపరర: హహమసత జరజన నహర

3094 AP151000429303
పపరర: పటభబవత కసదకటర

3092 NDX3226982
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ కసదకటర

తసడడ:ట ఈనన రఆనసద కకశశర కసదకటర
ఇసటట ననస:80-3-153
వయససస:24
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-155
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ కసదకటర
ఇసటట ననస:80-3-155
వయససస:76
లస: ససస స
3099 NDX2755759
పపరర: నరరసదట మనక

94-156/208

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:80-3-153
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట పపనర రరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:80-3-153
వయససస:59
లస: పప
3096 NDX3226941
పపరర: పటభబవత కసదకటర

3091 AP151000426103
పపరర: పపననరరరవప కసదకటర

3116 NDX1769886
పపరర: రమమదతవ వనమబరగ

94-156/222

భరస : వనసకట ససబబబరరవప వనమబరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:56
లస: ససస స
94-156/224

3119 MLJ2451920
పపరర: గసగరధర జజలమదద

94-156/225

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:42
లస: పప
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94-156/226

తసడడ:ట పసచచయఖ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:43
లస: పప
3123 NDX2696037
పపరర: అదద లకడమ కకమబమరగ

94-156/842

94-156/229

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:52
లస: ససస స
3132 NDX1104900
పపరర: పవన సససహ పరదరగర

94-156/235

94-156/238

94-156/241

94-156/244

3133 MLJ2451102
పపరర: కకశశర రరజపపరగహహత

3136 NDX1241637
పపరర: వ పవన కలమమర గబపరస వనజ

3139 NDX0496547
పపరర: ననగరరజకలమమరగ వ

3142 NDX0497248
పపరర: ననహహ హకలమమర వ

94-156/247

3145 NDX1768144
పపరర: వనసకట లకడమ జజఖత ససకర

94-156/236

భరస : బ వ హరననథ బబబబ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-3-170
వయససస:37
లస: ససస స

3148 NDX2154011
పపరర: రరధదక ససకర
భరస : శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-3-170
వయససస:41
లస: ససస స

94-156/231

3131 AP151000429491
పపరర: రసగననయకమమ పరదరగస

94-156/234

3134 NDX0783951
పపరర: రరమ నరసససహరరవప కసదగటర

94-156/237

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:59
లస: పప
94-156/239

3137 AP151000426303
పపరర: శశషతలపసరయ యనశశటట

94-156/240

తసడడ:ట రరమచసదటమబరగస
ఇసటట ననస:80-3-167
వయససస:62
లస: పప
94-156/242

3140 NDX0267906
పపరర: ససశలమ దతవ హహసడడయమ

94-156/243

తసడడ:ట అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:53
లస: ససస స
94-156/245

3143 NDX1894873
పపరర: అశశక కలమమర హహనడ యమ

94-156/246

తసడడ:ట శసకర లమల హహనడ యమ
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:53
లస: పప
94-156/248

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-3-169
వయససస:25
లస: ససస స
94-156/250

3128 NDX1551937
పపరర: పపషప కలమమరగ కసదగటర

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శవయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:61
లస: పప
3147 NDX1894881
పపరర: శరలన బబ లశశటట

94-156/233

భరస : ననహహ హ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట ననసరయఖ
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:31
లస: పప
3144 NDX1933044
పపరర: నరసయఖ ఇమమడడశశటట

3130 NDX0773606
పపరర: దరగయమ కలమమరగ జరజన

94-156/944

భరస : రరమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషరతలప సరయ
ఇసటట ననస:80-3-167
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఉతస మ
ఇసటట ననస:80-3-168
వయససస:42
లస: ససస స
3141 NDX1104884
పపరర: పటదధప ఇమమడడశశటట

94-156/230

తసడడ:ట పపరరజ
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:55
లస: పప

భరస : శశషతలపశరయ
ఇసటట ననస:80-3-167
వయససస:63
లస: ససస స
3138 NDX0268466
పపరర: శలప ØÝనèడÛఆ

3127 NDX0773630
పపరర: నతష కలమమరగ జరజన

94-156/228

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:55
లస: పప

భరస : లమలచసద
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పరదరగర
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:28
లస: పప
3135 AP151000429161
పపరర: లకడమకలమమరగ యనశశటట

94-156/843 3125 NDX2860500
3124 NDX2704500
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప కకమబమరగ
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమబమరగ

భరస : పటవణ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:37
లస: ససస స
94-156/232

3122 NDX1769811
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వనమబరగ

తసడడ:ట ససబటహమణఖస వనమబరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-3-165
వయససస:27
లస: ససస స
3129 MLJ2456994
పపరర: వనజషషవ పరదరగస

94-156/227

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమబమరగ
ఇసటట ననస:80-3-164
వయససస:51
లస: ససస స
3126 NDX1134998
పపరర: అననష పరదరగస

3121 NDX1104785
పపరర: హరగకకరణ వనమబరగ

3146 NDX2154003
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర

94-156/249

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-3-169
వయససస:47
లస: పప
94-156/251

3149 NDX2138510
పపరర: లకడమ బబ లశశటట

94-156/252

భరస : వనసకట రసగరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-3-170
వయససస:68
లస: ససస స
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3150 NDX2138528
పపరర: హరననథ బబబబ బబ లశశటట

94-156/253

తసడడ:ట వనసకట రసగరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-3-170
వయససస:42
లస: పప
3153 NDX1241694
పపరర: లలమ ననగ వనసకట ససభబషసణణ
కరకరపరగస
భరస : ససరగష కరకరపరగస
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:32
లస: ససస స

3151 NDX2433639
పపరర: సరమమమ జఖస కకలక
ర రర

భరస : శకనవరససలల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:80-3-171
వయససస:41
లస: ససస స
94-156/256

3154 NDX1768243
పపరర: సరగత అమర

తసడడ:ట చనర చతసచయఖ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట చనససబబయఖ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:56
లస: పప
3162 NDX0496570
పపరర: ససభ శక వ

94-156/265

94-156/267

94-156/270

భరస : మలర కరరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:70
లస: ససస స
3171 NDX2113132
పపరర: నరసససహరరవప యరబబ తష

94-156/273

తసడడ:ట యలర యఖ యరబబ తష
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:44
లస: పప
3174 NDX1551960
పపరర: సటవసత పబబశశటట

భరస : పరగష సప లసకక
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:25
లస: ససస స

3163 AP151000426725
పపరర: రరమకకషరషరరవప ఊటటకకరగ

3166 NDX2081339
పపరర: పటవలర క బబ లశశటట

94-156/276

94-156/279

94-156/258

3158 NDX1104421
పపరర: ససరగష కరకరపరగస

94-156/261

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:43
లస: పప
94-156/263

3161 MLJ0815274
పపరర: ననగశకనవరస హనసమన
పప తత
స రర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-3-174
వయససస:49
లస: పప

94-156/264

94-156/266

3164 NDX2982775
పపరర: యశశసత వనసకట ససనమ న
వపటటకకరగ
తసడడ:ట రరమకకషష రరవప వపటటకకరగ
ఇసటట ననస:80-3-175
వయససస:18
లస: పప

94-156/945

94-156/268

3167 NDX2113124
పపరర: కకటటశశరగ యరబబ తష

94-156/269

భరస : bvsn కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప యరబబ తష
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:39
లస: ససస స

94-156/271
3169 NDX2026517
పపరర: జసశననథ రరఘవనసదట రరవప
బబ మమశశటట
తసడడ:ట వ యస రరమ మహన రరవప బబ మమ
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:25
లస: పప

94-156/272
3170 NDX2026566
పపరర: ననగ రరఘవ రరవప బబ మమశశటట

తసడడ:ట వ యస రరస మహన రరవప బబ మమశశ
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:25
లస: పప

3172 AP151000426256
పపరర: పపలమరరరవప మమదనల

3173 MLJ0815613
పపరర: వమల యకకల

94-156/274

తసడడ:ట ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:80-3-177
వయససస:46
లస: ససస స
3177 NDX2184489
పపరర: శవరన సప లసకక

94-156/260

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:80-3-175
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:80-3-176
వయససస:33
లస: ససస స
3168 NDX0496513
పపరర: ఎస ససశల�

3160 NDX0268136
పపరర: కకరణమయ పప తత
స రర

3155 NDX2184455
పపరర: ససధన లకడమ పపనసగగసడ
భరస : చనర చతసచయఖ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస హనసమమన
ఇసటట ననస:80-3-174
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:80-3-175
వయససస:43
లస: ససస స
3165 NDX0496539
పపరర: ఎస మమలక

94-156/257

తసడడ:ట చనర చతసచయఖ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:35
లస: పప
94-156/262

94-156/255
3152 NDX2184463
పపరర: పస వ యస అనసష పపనసగగసడ

భరస : ఆసజననయ కలమమర పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ అమర
ఇసటట ననస:80-3-172
వయససస:42
లస: ససస స

94-156/259 3157 NDX1894907
3156 NDX1396390
పపరర: ఆసజననయ కలమమర పపనసగగసడ
పపరర: ససధధర కలమమర పపనసగగసడ

3159 AP151000426111
పపరర: చనచతసచయఖ పపనసగగసడ

94-156/254

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-3-177
వయససస:41
లస: ససస స

3175 NDX2113116
పపరర: వమల తతయజజకడ తనమమమ
పసటయమసక పబబశశటట
తసడడ:ట పరసడడరసగ రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-3-178
వయససస:23
లస: ససస స

94-156/277

3178 NDX1551986
పపరర: ఎస వ ఎ ససతతష పబబశశటట

94-156/280

తసడడ:ట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:26
లస: పప

94-156/275

3176 NDX1551978
పపరర: సససదరఖ పబబశశటట

94-156/278

తసడడ:ట పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:80-3-178
వయససస:25
లస: ససస స
3179 AP151000426357
పపరర: మహనరరవప పబబశశటట �

94-156/281

తసడడ:ట అచసఖతరరవప�
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:48
లస: పప
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3180 AP151000426239
పపరర: పరసడడరసగరరరవప పబబశశటట �

94-156/282

తసడడ:ట అచసఖతరరవప�
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:49
లస: పప
3183 NDX1771014
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పరలమశదద

94-156/285

94-156/288

94-156/291

తసడడ:ట సప మ శశఖర కరజజ
ఇసటట ననస:80-3-378
వయససస:21
లస: ససస స
3192 NDX2786366
పపరర: అదద లకడమ భబమ

94-153/671

94-153/721

తసడడ:ట వమల కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:25
లస: ససస స
3201 NDX1226497
పపరర: గబణవత

94-153/98

తసడడ:ట చసపలమల
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:57
లస: పప

3190 NDX0783969
పపరర: వశశశశశర రరవప

3191 NDX3191319
పపరర: సప నల కలమమరగ జరజన

94-156/293

3196 NDX3221975
పపరర: అరరణ మలశశటట

3199 NDX1226455
పపరర: కలశబ కలమమరగ

3202 NDX1169275
పపరర: మనషర జ

94-153/101

3205 NDX1226463
పపరర: లలత కలమమర జ

94-153/672

3208 NDX2432078
పపరర: కననక దతవ
భసధసవప: రమమశ చసద
ఇసటట ననస:80-04-180
వయససస:57
లస: పప

94-154/691

3194 NDX2786333
పపరర: మమనక భబమ

94-153/673

తసడడ:ట శకనవరస భబమ
ఇసటట ననస:80-4-179
వయససస:21
లస: ససస స
94-153/722

3197 NDX1471705
పపరర: వరశ కలమమరగ

94-153/94

తసడడ:ట పటకరశ చసద జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:25
లస: ససస స
94-153/96

3200 NDX2107838
పపరర: కవత కలమమరగ జరజన

94-153/97

భరస : వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:33
లస: ససస స
94-153/99

3203 NDX1169283
పపరర: సపరర కలమమరగ జ

94-153/100

భరస : ససదధప కలమమర జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:34
లస: ససస స
94-153/102

తసడడ:ట రమమశ చసద జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:33
లస: పప
94-153/104

94-156/290

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-4-178
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లలత కలమమర జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట రమమశ చసద జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:31
లస: పప
3207 NDX2432060
పపరర: రమమశ చసద

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-3-232
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట పటకరశ చసద జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పటదధప కలమమర జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:34
లస: ససస స
3204 NDX1226489
పపరర: ససదధప కలమమర

తసడడ:ట రరమలసగగశశర రరవప ససదనభకలసన
ఇసటట ననస:80-3-201
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:80-4-179
వయససస:49
లస: ససస స
94-153/95

94-156/287
3185 NDX0848895
పపరర: వనసకట ఉదయ భబసకర బచసచ

94-156/289 3188 NDX0783860
3187 NDX2195007
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడమ ససదనభకలసన
పపరర: ససభదనట దతవ బ

3193 NDX2786184
పపరర: లకడమ భబరత భబమ

94-156/284

తసడడ:ట వనసకట లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-3-182
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస భబమ
ఇసటట ననస:80-4-179
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరననథస మలశశటట
ఇసటట ననస:80-4-179
వయససస:50
లస: పప
3198 NDX1797903
పపరర: పపజ జరజన

94-156/286

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-4-132
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమ రరవప భబమ
ఇసటట ననస:80-4-179
వయససస:66
లస: ససస స
3195 NDX3221967
పపరర: రరమమహన రరవప మలశశటట

3184 MLJ0816934
పపరర: రరమబకమమరగససగ

3182 NDX1635830
పపరర: ననరరయణ రరవప పరదరగర

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప పరదరగర
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట దదనర నట సరదదససగ
ఇసటట ననస:80-3-180
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖననరయణ�
ఇసటట ననస:80-3-190
వయససస:42
లస: ససస స
3189 NDX2326403
పపరర: పపరష శక నరమల దతవ కరజజ

94-156/283

తసడడ:ట అచసఖతరరవప
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటబదదట పరలమశదద
ఇసటట ననస:80-3-179
వయససస:70
లస: పప
3186 AP151000429131
పపరర: ఇసదనటణణ నడమననరగ�

3181 AP151000426701
పపరర: రరమకకషష పబబశశటట

3206 NDX1226471
పపరర: పటదధప కలమమర జ

94-153/103

తసడడ:ట రమమశ చసద జ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:35
లస: పప
94-153/105

3209 NDX2835890
పపరర: వమల కలమమర జరజన

94-153/670

తసడడ:ట మఠరలమల జరఇవనజ జరజన
ఇసటట ననస:80-04-180
వయససస:48
లస: పప
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94-153/734

తసడడ:ట వమల కలమమర జరజన జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:20
లస: ససస స
3213 NDX0269233
పపరర: లలతకలమమర జరజన

94-156/296

94-156/931

94-153/108

94-153/111

94-153/114

3220 AP151000423018
పపరర: వజయలకడమ పరగకపరటట

3223 MLJ3697539
పపరర: ససతతష కలమమర పరగకపరటట

3226 NDX1132331
పపరర: అరరణకలమమరగ టట

94-153/117

3229 NDX1968959
పపరర: వరసరసత కకమసడనరగ

94-153/109

3232 NDX2080315
పపరర: నరగసదట కలమమర కకమసడనరగ

3218 AP151000423398
పపరర: లకడమ పరరశత పరగకపరటట

3221 AP151000423020
పపరర: అనసనయ పరగకపరటట

94-153/113

94-153/115

3227 NDX2107788
పపరర: మమతనదతవ మమజగటట

94-153/116

భరస : ననగ వనసకరటరరమమసజననయ సతష మమజగ
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:33
లస: ససస స
94-153/118

3230 NDX2132843
పపరర: వజయ లకడమ మమజగటట

94-153/119

భరస : సతఖ సనరఖ వనసకట రతరస మమజగటట
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:66
లస: ససస స
94-153/121

3233 NDX2441566
పపరర: రరజగసదట కకమసడనరగ
తలర : వరససత కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:36
లస: పప

94-153/123
3234 NDX0783811
పపరర: వనసకట లకడమ నకసససహ� భబషఖస
కకమసడనరగ�
తసడడ:ట కకషషమమచనరరఖలల� కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:37
లస: పప

94-153/124
3235 NDX2132801
పపరర: ననగ వనసకట రరమమసజననయ
సతష మమజగటట
తసడడ:ట సతఖ సనరఖ వనసకట రతరస మమజగటట
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:38
లస: పప

3236 NDX0783795
పపరర: జయరరస కరవల

3237 NDX2441764
పపరర: ఉష రరణణ పపవరశడ

3238 NDX2441574
పపరర: అమరరరథ పపవరశడ
తసడడ:ట ససజవ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:80-4-186
వయససస:46
లస: పప

94-153/110

3224 NDX0591693
పపరర: రవసదట వనసకట గబరరననథ
పరగకపరటట
తసడడ:ట వరభదట రరవప పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమమచనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:35
లస: పప

భరస : అమరరరథ పపవరశడ
ఇసటట ననస:80-4-186
వయససస:40
లస: ససస స

94-153/107

94-153/112

తసడడ:ట జయరరస కరవల
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:29
లస: పప

94-153/126

94-156/298

భరస : వరచసదటరరవప� పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : కకషషమమచనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:55
లస: ససస స
94-153/120

3215 NDX0387878
పపరర: వననదసకమమరరర న జరజన చచహన

భరస : పస వ ఆర గబరరననద పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగననధ టట
ఇసటట ననస:80-4-184
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జయరరస� కరవల
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:46
లస: ససస స
3231 NDX1448043
పపరర: బబచ కరవల

94-153/106

తసడడ:ట వనసకట రతరస పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట వరభదట రరవప పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:58
లస: పప
3228 NDX0783746
పపరర: ససతనరతరస కరవల

3217 NDX1544817
పపరర: లకడమ దధపసస పరగకపరటట

94-156/295

తసడడ:ట అతచల చసడతరన
డ
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకరరరవప పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకశశర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:30
లస: పప
3225 MLJ0813873
పపరర: రరమ కకశశర పరగకపరటట

94-156/297

తసడడ:ట రవసదట వనసకట పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషప ర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:80-4-181
వయససస:55
లస: ససస స
3222 NDX1079508
పపరర: ధధరజ వనసకట శశషష పరగకపరటట

3214 NDX0383323
పపరర: భరతషకమమరరర న చగవనన

3212 NDX0271502
పపరర: మసజలదతవ చచహన

భరస : అతచల చసద జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట అతచలలకమమరరర న
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:36
లస: పప

భరస : వమల కలమమర జరజన బబత
ఇసటట ననస:80-04-180
వయససస:44
లస: ససస స
3219 AP151000423019
పపరర: మసగ ససలలచన పరగకపరటట

94-156/294

భరస : భబరత కలమమర
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట అతచలచసద జరజన
ఇసటట ననస:80-4-180
వయససస:34
లస: పప
3216 NDX2860609
పపరర: దతవ జరజన బబత

3211 NDX0496364
పపరర: శకలసతల జరజన

94-153/127

94-153/122

94-153/125

తసడడ:ట బబలయఖ� కరవల
ఇసటట ననస:80-4-185
వయససస:51
లస: పప
3239 NDX2536027
పపరర: చసదన వనసకట సరయ లకడమ
చసతలపపడడ
తసడడ:ట శకనవరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:80-4-186
వయససస:20
లస: ససస స

94-153/128
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94-153/621

భరస : శకనవరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:80-4-186
వయససస:36
లస: ససస స
3243 NDX2441590
పపరర: రరజగష పపరరమమళళ

94-153/130

94-153/133

94-153/136

3247 MLJ3700788
పపరర: రగఖమ దతవ

3250 MLJ3698461
పపరర: శకనవరస భబమమ

94-153/139

3253 MLJ2446706
పపరర: అలవనలమమ గగమటస

94-153/134

భరస : లకమణ కలమమర తనడడకకసద
ఇసటట ననస:80-4-192
వయససస:53
లస: ససస స

3256 AP151000429268
పపరర: అసజనదతవ వనమబరగ

3245 NDX1226513
పపరర: పపషప దతవ పటజజపత

94-153/132

3248 AP151000423120
పపరర: ఆదదలకడమ భబమమ

94-153/137

3251 MLJ3698594
పపరర: mahaveer సప లసకక

94-153/138

తసడడ:ట శరసతలమల సప లసకక
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:27
లస: పప
94-153/140

3254 MLJ2443570
పపరర: రరమమనసజచనరరఖలల గగమఠస

94-156/300

3257 NDX0496935
పపరర: ఎన.ఆర.వ శకనవరసరరవప�

భరస : వనజ ఎల ఎన ఆచనరగ
ఇసటట ననస:80-4-194
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఇ ఏల ఏన ఆచనరగ కసదనల
ఇసటట ననస:80-4-194
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:80-4-194/2
వయససస:45
లస: ససస స

94-156/305
3264 NDX1702365
పపరర: వనసకట రరఘవ మహహసదట బబబబ
మలశశటట
తసడడ:ట రరజ శశఖర మలశశటట
ఇసటట ననస:80-4-194/2
వయససస:24
లస: పప

3265 NDX1104736
పపరర: ససధధర కలమమర మలర శశటట
తసడడ:ట రరమ పటసరద
ఇసటట ననస:80-4-194/2
వయససస:47
లస: పప

3267 NDX2977148
పపరర: అశశక కలమమర రమమవత

3268 NDX2977254
పపరర: ససశల రమమవత

తసడడ:ట శరసతలమల రమమవత
ఇసటట ననస:80-4-195
వయససస:36
లస: పప

94-153/676

భరస : అశశక కలమమర రమమవత
ఇసటట ననస:80-4-195
వయససస:35
లస: ససస స

94-156/301

తసడడ:ట శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:80-4-193
వయససస:42
లస: పప

94-153/675 3260 NDX2716108
94-156/302 3259 NDX2969236
3258 AP151000426272
పపరర: వనసకట కరమమశశరరరవప వనమబరగ�
పపరర: అలవనలల మసగ తయమరర కసడల
పపరర: రరమకకషష వసగగపపరస

94-220/784 3262 MLJ0816181
3261 NDX2709962
పపరర: అలలవనలల మసగతయమరర కసదనల
పపరర: ఉదయలకడమ మలశశటట

94-153/141

తసడడ:ట కకషషమమచనరరఖలల గగమఠస
ఇసటట ననస:80-4-189
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-193
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:80-4-193
వయససస:54
లస: పప

94-153/135

భరస : రరమమరరవప భబమమ
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమమనసజచనరరఖలల గగమఠస
ఇసటట ననస:80-4-189
వయససస:55
లస: ససస స
94-156/299

94-153/129

భరస : అశశక కలమమర పస
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమరరవప భబమమ
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట ససబబరరమయఖ భబమమ
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:84
లస: పప
3255 NDX2433597
పపరర: పదమ తనటటకకసద

94-153/131

భరస : హహమసత కలమమర జ
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట థననమజ పస
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:44
లస: పప
3252 MLJ3698453
పపరర: రరమమరరవప భబమమ

3244 NDX1132430
పపరర: అననష పపపప

3242 NDX2441749
పపరర: భబగఖ లకడమ పపరరమమళర

భరస : రరజగశ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:80-4-187
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పపపప
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహవరచసద సప లసకక
ఇసటట ననస:80-4-188
వయససస:50
లస: ససస స
3249 NDX1226505
పపరర: అశశక కలమమర పటజజపత

94-153/674

తసడడ:ట గగపరలరరవ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:80-4-186
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట దసరరరరరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:80-4-187
వయససస:42
లస: పప
3246 MLJ3700762
పపరర: సరగజజ దతవ సప లసకక

3241 NDX2735009
పపరర: శకనవరస చసతలపపడడ

94-156/844

భసధసవప: కలక లకడమ వసగగపపరస
ఇసటట ననస:80-4-194
వయససస:51
లస: పప
94-156/303

3263 MLJ0814129
పపరర: ససతనరరవమమ మలశశటట

94-156/304

భరస : జననరబ నరరవప
ఇసటట ననస:80-4-194/2
వయససస:74
లస: ససస స
94-156/306

3266 MLJ0813964
పపరర: జననరదనరరవప మలశశటట

94-156/307

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-4-194/2
వయససస:78
లస: పప
94-153/677

3269 NDX2709988
పపరర: కనకలకడమ వసగగపపరస

94-156/845

భరస : రరమకకషష వసగగపపరస
ఇసటట ననస:80-4-195
వయససస:48
లస: ససస స
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3270 NDX2821379
పపరర: వణ కలమమరగ
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94-156/946

భరస : భరత జరజన
ఇసటట ననస:80-4-195
వయససస:35
లస: ససస స
3273 NDX3050804
పపరర: పటభబవత బచసచ

94-156/948

94-156/310

94-156/313

94-156/846

94-156/317

94-156/950

3291 NDX0272203
పపరర: వజయలకడమ తతనసగబసటర

94-156/322

భరస : బబలనరసయఖ
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:39
లస: పప

94-156/328

3278 NDX2165166
పపరర: జజషస చతజతనఖ గగకస

94-156/312

3283 NDX2710036
పపరర: ససనత చలర

3286 MLJ0815001
పపరర: గణపతదతవ జజషస

3289 NDX0497032
పపరర: వ చటటట మమ

3292 NDX1770958
పపరర: ససత మహ లకడమ వనలశశటట

3295 NDX1780098
పపరర: రరజ రరజగశశరగ ఘసటసరల

94-156/847

3284 NDX1669375
పపరర: నవన చకకవరగస చలమర

94-156/316

తసడడ:ట గణణశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:80-4-200/1
వయససస:26
లస: పప
94-156/318

94-156/319
3287 NDX2133296
పపరర: ననగ రరఘవనసదట కరమమష
ససదద నబతష
స ల
తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప ససదనబతషల
ఇసటట ననస:80-4-201
వయససస:23
లస: పప

94-156/320

3290 NDX0496737
పపరర: ఎస శరరద�

94-156/321

భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:38
లస: ససస స
94-156/323

3293 MLJ0816033
పపరర: ససతన లకడమ తనడడకకసడ

94-156/324

భరస : ఉమమవనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/326

3296 MLJ2456549
పపరర: ధనలకడమ� కరకరపరగస�

94-156/327

భరస : కలటటసబ పపననర రరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరగస� �
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:42
లస: ససస స

3298 MLJ0815530
పపరర: ససతతష కలమమర జజషస

3299 MLJ0817379
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతనసగబసటర

తసడడ:ట రరస పటసరద
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:40
లస: పప

94-156/315

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష వనలశశటట
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:47
లస: ససస స
94-156/325

94-156/309

94-156/314 3281 AP151000426298
3280 MLJ0815175
పపరర: శకమననరరరయణ� నసదనసపరటట�
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరగ

తసడడ:ట శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:39
లస: ససస స

3275 NDX1082007
పపరర: అనరపపరష ఆతమకకరగ

తసడడ:ట రరస పటసరద జజషస
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరస పటసరదస
ఇసటట ననస:80-4-201
వయససస:62
లస: ససస స

3288 NDX2788842
పపరర: ధన వనసకట నరసససహ పవన
కలమమర పరరచనరగ
తసడడ:ట బల నరసయఖ పరరచనరగ
ఇసటట ననస:80-4-201
వయససస:34
లస: పప

3297 NDX0497081
పపరర: వ శవశసకర రరవప

94-156/311

భరస : గణణశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:80-4-201
వయససస:46
లస: ససస స

3294 NDX0272161
పపరర: సరసశతదతవ పరరచనరగ

3277 NDX2433670
పపరర: ననగయఖ కటటట మబరగ

94-156/308

భరస : పటభబకర
ఇసటట ననస:80-4-197
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసజననయబలల� �
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: ససనత చలర
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:61
లస: పప
3285 NDX2026657
పపరర: వనసకట రమణ యలమసదల

94-156/949

తసడడ:ట కకటయఖ కటటట మబరగ
ఇసటట ననస:80-4-198
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-4-200
వయససస:39
లస: ససస స
3282 NDX2710044
పపరర: గణణశశర రరవప చలర

3274 NDX3047545
పపరర: రమదతవ బచసచ

3272 NDX0774166
పపరర: భబసకర రరవప బచసచ

తసడడ:ట బబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-4-196
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:80-4-196/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగగశశటట
ఇసటట ననస:80-4-198
వయససస:43
లస: ససస స
3279 NDX0268623
పపరర: వనసకట రమణ దనసరగ

94-156/947

తసడడ:ట దనదమల జరఇవనజ
ఇసటట ననస:80-4-195
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:80-4-196/A
వయససస:74
లస: ససస స
3276 AP151000429287
పపరర: ననగలకడమ కటట మబరగ

3271 NDX2821353
పపరర: భరత జరజన

94-156/329

94-156/330

తసడడ:ట ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:42
లస: పప
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3300 NDX2427763
పపరర: మహన రరవప వనమ
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94-156/331

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:63
లస: పప

94-156/332
3301 NDX1779984
పపరర: కలటటసబ పపననర రరవప
ఘసటసరల
తసడడ:ట హనసమసత రరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:67
లస: పప

భరస : కలటటసబ పపనర రరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:58
లస: ససస స

3304 NDX0496968
పపరర: రరచ కసకరగయమ

3305 MLJ0813469
పపరర: శకదతవ నసదనసపరటట

94-156/988
3303 NDX3226586
పపరర: కలటటసబ పపనర రరవప
ఘసటశరల
తసడడ:ట హనసమసతష రరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:80-4-202
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:32
లస: ససస స

3306 MLJ2456937
పపరర: ఆరగస� పసచనరఖ�

3307 MLJ0814160
పపరర: లకడమససజనఖ� యసడపటగడ�

94-156/335

తసడడ:ట ఓసపటకరష� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:37
లస: ససస స
3309 MLJ2456978
పపరర: వనసకటలకడమ� యసడపటగడ�

94-156/338

భరస : మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:56
లస: ససస స
3315 NDX0497123
పపరర: జ చతజతనఖ

94-156/344

తసడడ:ట మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:45
లస: పప
3321 MLJ2452241
పపరర: ఓసపటకరష పసచనరఖ�
తసడడ:ట శసకరరరల�
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:59
లస: పప
3324 MLJ0810390
పపరర: రమఖ తటపపరమలలర
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-4-204
వయససస:45
లస: ససస స
3327 NDX1144237
పపరర: జజఖత గరరర పరటట
తసడడ:ట మబతఖలరరవప
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:35
లస: ససస స

3313 MLJ2456986
పపరర: సశరరజఖలకడమ� యసడపటగడ�

94-156/342

3316 MLJ0813659
పపరర: ససరగషషకమమర� బబ లశశటట �

3319 MLJ0810457
పపరర: అమరరరథ� యసడపటగడ�

3322 AP151000426155
పపరర: మబతనఖలరరవప గరరర పరటట�

3325 MLJ2456762
పపరర: కమలశక ససదబ నబతష
స న

94-156/345

3328 MLJ0819524
పపరర: ససజజత గరరర పరటట
భరస : మబతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:50
లస: ససస స

3314 NDX2383289
పపరర: సరయ నవనష తతనసగబసటర

94-156/343

94-156/346
3317 MLJ0815936
పపరర: పరసడడరసగరరరవప� వనసటపటగడ�

తసడడ:ట మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:44
లస: పప
94-156/348

3320 NDX1054857
పపరర: ననగగశశర రరవప రరచమళళ

94-156/349

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:55
లస: పప
94-156/351

3323 MLJ0812404
పపరర: మహనరరవప� యసడపటగడ�

94-156/352

తసడడ:ట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:73
లస: పప
94-156/354

భరస : రరమలసగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-205
వయససస:52
లస: ససస స
94-156/356

94-156/340

తసడడ:ట జయ వనసకటటశశర రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట జలయఖ�
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:60
లస: పప
94-156/353

94-156/337

భరస : ఓసపటకరష� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:45
లస: పప
94-156/350

3308 MLJ0819516
పపరర: లకడమ� గబడడవరడ�

94-156/339 3311 MLJ2456929
3310 MLJ2456572
పపరర: లకడమ పదనమవత� కకపపరరవపరగ�
పపరర: లలమవత� పసచనరఖ�

తసడడ:ట మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:39
లస: పప
94-156/347

94-156/334

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ట మబతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:32
లస: పప
3318 MLJ0814103
పపరర: ససధనకర� యసడపటగడ�

94-156/336

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:47
లస: ససస స
94-156/341

94-156/986

తసడడ:ట చన వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససధనకర� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అమరననధ� �
ఇసటట ననస:80-4-203
వయససస:40
లస: ససస స
3312 MLJ0812396
పపరర: పదనమవత� యసడపటగడ�

94-156/333

3302 NDX3226362
పపరర: రరజ రరజగశశరగ ఘసటశరల

3326 AP151000426299
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదబ నబతష
స న

94-156/355

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-4-205
వయససస:57
లస: పప
94-156/357

3329 NDX0269423
పపరర: రవశసకర గరరర పరటట

94-156/358

తసడడ:ట మబతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:38
లస: పప
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3330 NDX3214244
పపరర: ససగబణ రరచసమలలర
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94-156/951

భరస : ననగగశశరరరవప రరచసమలలర
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:50
లస: ససస స
3333 NDX3209905
పపరర: మమనస రరచసమలలర

94-156/954

3334 AP151000429023
పపరర: కరశరతరస తటపపరమలలర

95-224/1117

3337 NDX1203280
పపరర: భబగఖలకడమ ఏస

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననమమపలర
ఇసటట ననస:80-4-212
వయససస:23
లస: పప
94-156/366

94-156/955

94-156/958

94-156/961

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:65
లస: ససస స

3349 NDX3048162
పపరర: కకషష దనమజపపరగపప

3352 NDX3069218
పపరర: సరగజన దనమజపపరగపప

94-156/370

94-156/367

3338 NDX1104694
పపరర: హనసమమన చసద జ బన సరల

3341 AP151000429108
పపరర: ననగలకడమ చతస జలర

3344 NDX1768839
పపరర: వనసకటటష యనమదల

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:69
లస: ససస స

94-156/365

94-156/368

94-156/956

3347 NDX3028537
పపరర: హహమలత వసగగపపరస

94-156/957

భరస : వజయ మహన వసగగపపరస
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:61
లస: ససస స
94-156/959

3350 NDX3094703
పపరర: కకషష దనమజపపరపప

94-156/960

తసడడ:ట పరరర సరరధద దనమజపపరపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:43
లస: పప
94-156/962

3353 NDX0783878
పపరర: లకడమ సకల

94-156/369

భరస : హరగననథ
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:35
లస: ససస స

94-156/371 3356 NDX1768748
3355 NDX1241710
పపరర: వనసకట లకడమ అనరపపరరష మదబల
పపరర: పదనమవత పటతస

3358 NDX1241728
పపరర: ననగమహలకడమ మదబల

94-156/363

తసడడ:ట సరయబబబబ యనమదల
ఇసటట ననస:80-4-213
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/373

94-156/360

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-213
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష దనమజపపరగపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగరగధరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:43
లస: ససస స
3357 MLJ2456358
పపరర: శవపరరశత మదనబల

94-156/364

తసడడ:ట పరరర సరరధద దనమజపపరగపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషష దనమజపపరపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:34
లస: ససస స
3354 MLJ2456705
పపరర: వనసకటననగపపరగషమ మదనబల

3346 NDX3085925
పపరర: లకడమ దనమజపపరపప

3335 MLJ0815647
పపరర: కరశససబబబరరవప తటపపరమలలర

తసడడ:ట హరక చసద జ
ఇసటట ననస:80-4-212
వయససస:55
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద దనమజపపరపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పరరరసరరధద దనమజపపరగపప
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:61
లస: ససస స
3351 NDX3094851
పపరర: సరగజన దనమజపపరపప

94-156/361

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-213
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకశరవతరరమ వసగగపపరస
ఇసటట ననస:80-4-215
వయససస:67
లస: ససస స
3348 NDX3101946
పపరర: లకడమ దనమజపపరగపప

3343 AP151000429112
పపరర: భబగఖలకడమ చతస జలర

94-156/953

తసడడ:ట చన పసచతచశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-4-209
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట సరయబబబబ
ఇసటట ననస:80-4-213
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:80-4-213
వయససస:48
లస: ససస స
3345 NDX3024049
పపరర: భబరత వసగగపపరస

94-156/359

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:80-4-212
వయససస:59
లస: ససస స

95-224/1118 3340 NDX0714964
3339 SQX1984095
పపరర: వనసకట పవన కలమమర ననమమపలర
పపరర: సరశత మబతఖస యనమదల

3332 NDX3213659
పపరర: రరచసమలలర రరజగష

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప రరచసమలలర
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనరపసచతచశశరరవప
ఇసటట ననస:80-4-209
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపరల కకషష మబరగస గబగగరలస
ఇసటట ననస:80-4-211
వయససస:21
లస: పప

3342 NDX0715128
పపరర: కనకలకడమ యనమదల

94-156/952

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప రరచసమలలర
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజగష రరచసమలలర
ఇసటట ననస:80-4-207
వయససస:29
లస: ససస స
3336 SQX1893940
పపరర: సరయ తతజ గబగగరలస

3331 NDX3175163
పపరర: రరచసమలలర రరజగష

94-156/372

భరస : పస వ పరమ బబబబ
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:56
లస: ససస స
94-156/374

94-156/375
3359 NDX2433050
పపరర: వనసకట పవన రవ కకరణ మదనబళ

తసడడ:ట రరసమహన రరవప మదనబళ
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: సకల హరగననథ
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94-156/377

తసడడ:ట s b v g గబపరస
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:44
లస: పప
3363 MLJ0818328
పపరర: శకరరమచసదటమబరగ దతవశశటట

94-156/380

3364 NDX1768664
పపరర: వనసకట పరమ బబబబ పటతస

94-156/383

3367 NDX2539286
పపరర: భబణబలత మదబల

భరస : ఎన వ అనలలకమమర దదరడర
ఇసటట ననస:80-4-219
వయససస:32
లస: ససస స
94-155/654

94-156/387

95-224/1120

94-153/145

భరస : వల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:60
లస: ససస స

3379 NDX1083930
పపరర: లలతన చలమర

3382 AP151000420409
పపరర: ససకలమమర జజగబ

94-153/151

3385 MLJ2446904
పపరర: నససరర షపక

94-156/963

3388 NDX1083864
పపరర: రహసతషనరసర షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:79
లస: ససస స

3368 NDX2534303
పపరర: మణణకఖస ససక

94-156/385

94-155/653
3371 NDX1635640
పపరర: ఎన వ అనల కలమమర దదరరడర

3374 NDX1081702
పపరర: కవత జరజన

94-156/386

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:80-4-232
వయససస:37
లస: ససస స
94-156/388

3377 SQX0607226
పపరర: హరగపస
ట రదస రరగగ

95-224/1119

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-736
వయససస:52
లస: పప
94-153/143

3380 MLJ0811661
పపరర: మమరరత రరమ కలమమర జజగబ

94-153/144

తసడడ:ట శశషన రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:80-5
వయససస:37
లస: పప
94-153/146

3383 AP151000420326
పపరర: శశషన రరవప జజగబ

94-153/147

తసడడ:ట మసరసన రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:80-5
వయససస:67
లస: పప
94-153/152

భరస : యమకకబ షపక
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:40
లస: ససస స
94-153/154

94-156/382

తసడడ:ట కకషషమబరగస దదరరడర
ఇసటట ననస:80-4-219
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శశషన రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:80-5
వయససస:42
లస: పప

భరస : వ యస లకడమ ననరరయణ ఎస
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:32
లస: ససస స
3387 NDX0880872
పపరర: సయఖద మమమమబనరసర

94-155/652

భరస : వనసకటటష చలమర
ఇసటట ననస:80-5
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషన రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:80-5
వయససస:40
లస: పప
3384 NDX0599795
పపరర: ఎస వనసకట ఉమమమహహశశరగ

3376 AP151000426091
పపరర: కనకరమమష మమజగటట

3365 MLJ2451425
పపరర: ససబబబరరవప మదనబల

భరస : కకటటశశర రరవప ససక
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటననగపపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-4-418/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట ననగరచనరగ
ఇసటట ననస:80-4-739
వయససస:43
లస: పప
3381 MLJ0811612
పపరర: బబనస రమణ కలమమర జజగబ

94-156/384

తసడడ:ట చనర ససబబబరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:80-4-219
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగపపరషచసదటరరవప
ఇసటట ననస:80-4-418/1
వయససస:54
లస: ససస స
3378 MLJ2063576
పపరర: రరసబబబబ వడర మబడడ

3373 NDX3034113
పపరర: కకషష మబరగస దదరడర

94-156/379

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:74
లస: పప

భరస : కకషషమబరగస దదరడర
ఇసటట ననస:80-4-219
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట చనససబబబరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:80-4-219
వయససస:61
లస: పప
3375 AP151000429283
పపరర: వనసకటలకడమదతవ మమజగటట

94-156/381

తసడడ:ట రరసమహన రరవప మదబల
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:23
లస: ససస స

94-155/651 3370 MLJ0810218
3369 NDX1081447
పపరర: వ ఎన లకడమ అనరపపరష దదరడర
పపరర: శరసత కలమమరగ దదరరడర

3362 NDX1216464
పపరర: రరమ మహన రరవప మదనబల

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట చన ససబటహమణఖస పటతస
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ట రరమయమఖ
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:81
లస: పప

3372 AP151000426550
పపరర: కకషషమబరగస దదరరడర

94-156/378

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటపరపరరరవప
ఇసటట ననస:80-4-218
వయససస:53
లస: పప
3366 NDX1216456
పపరర: నరసససహ రరవప మదనబల

3361 MLJ2452027
పపరర: గగరగధరరరవప మదనబల

3386 NDX0892141
పపరర: షపక సదనకలనరసర

94-153/153

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:54
లస: ససస స
94-153/155

3389 NDX0591909
పపరర: ఎస వ శవలకడమ ననరరయణ

94-153/156

తసడడ:ట అసబరగశశర రరవప ఎస
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:59
లస: పప
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3390 NDX0049254
పపరర: వనజ షపక
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94-153/157

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:60
లస: పప
3393 NDX1083849
పపరర: పరటణహహత రరయవరపప

94-153/159

94-153/162

94-153/160

3395 MLJ3700473
పపరర: రరమలకడమ గబదదమమళళ

94-153/161

భరస : సతఖననరరయణచనరరఖలల గబదదమమళళ
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:40
లస: ససస స
94-153/163

3398 NDX1913525
పపరర: శకననధ చకరక

94-153/164

తసడడ:ట శసకర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:28
లస: పప

94-153/165

94-153/166
3400 MLJ3698198
పపరర: యమ.వ.వ.జ.జర. ఆచనరరఖలల
నసడనరగ
తసడడ:ట శకనవరస అయఖసగరర అయఖసగరర
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:42
లస: పప

3401 MLJ3698180
పపరర: సతఖననరరయణ చనరరఖలల
గబదదమమళళ
తసడడ:ట సతఖననరరయణ గబదదమమళళ
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:45
లస: పప

94-153/167

94-153/168

3403 NDX2030542
పపరర: శసకరరరవప చకరక

3404 NDX1874305
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తలర స

94-153/170

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:61
లస: పప
3405 NDX2992121
పపరర: శక రసగ జగననరథ గబడడమమళళ

3397 NDX2030575
పపరర: ధనలకడమ భటమరరసబ చకరక

94-153/678

భరస : శసకర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట అశశక కలమమర రరయవరపప
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:32
లస: పప
3402 MLJ0811042
పపరర: అశశక కలమమర రరయవరపప

3394 NDX1944603
పపరర: శకవరరగరన చకరక

3392 NDX2925501
పపరర: యశమన షపక

తసడడ:ట యకలబ షపక
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర రరయవరపప
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:51
లస: ససస స
3399 MLJ3698172
పపరర: నరగన రరయవరపప

94-153/158

తసడడ:ట మబరరసజ సయఖద
ఇసటట ననస:80-5-220
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట అశశక కలమమర రరయవరపప
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:29
లస: ససస స
3396 MLJ0811133
పపరర: అనసరరధ రరయవరపప

3391 NDX0814095
పపరర: సయఖద వల సరహహబ

94-153/169

తసడడ:ట ననరరయణమబరగస చకరక
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:61
లస: పప
94-153/679

3406 NDX2326064
పపరర: లకడమ ససజజత ఆకలల

తసడడ:ట వనసకట బబపరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:64
లస: పప
94-153/171

3407 MLJ3700556
పపరర: పదనమవత వకకలగడడ

94-153/172

తసడడ:ట సతఖననరరయణన చనరరఖలల గబడడమమళళ
ఇసటట ననస:80-5-221
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససత రరమ చసదట మబరగస ఆకలల
ఇసటట ననస:80-5-223
వయససస:33
లస: ససస స

3408 NDX2326049
పపరర: వనసకట సరమమమ జఖస ఆకలల

94-153/173

94-153/174 3410 NDX3110020
3409 NDX2326015
పపరర: ససత రరమ చసదట మబరగస ఆకలల
పపరర: యడవలర వనసకట రరమచసదట
సరసశత శరససస స
తసడడ:ట రరమయఖ లలట ఆకలల
తసడడ:ట యడవలర వనసకట కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:80-5-223
ఇసటట ననస:80-5-224
వయససస:38
లస: పప
వయససస:69
లస: పప

94-153/680

94-153/681

3412 NDX2405991
పపరర: ససగరత దతవ బబపరర

94-153/176

భరస : రరమయఖ లలట ఆకలల
ఇసటట ననస:80-5-223
వయససస:66
లస: ససస స
3411 NDX3110079
పపరర: యడవలర లకడమ కలమమరగ

భరస : యడవలర వనసకట రరమచసదట సరసశత శరసస స
ఇసటట ననస:80-5-224
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరజగశ బబపరర
ఇసటట ననస:80-5-225
వయససస:46
లస: ససస స

3414 NDX2406015
పపరర: వనణబగగపరలరరడడడ యనర

3415 NDX1471713
పపరర: దధపసక పపరరమమళర

94-153/177

తసడడ:ట ఓసకరర రరడడడ యనర
ఇసటట ననస:80-5-225
వయససస:66
లస: పప
3417 MLJ2446151
పపరర: ససతనమహలకడమ కకట
భరస : వనసకటదసరరరపటసరద కకట
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:39
లస: ససస స

94-153/175

3418 MLJ2446359
పపరర: ససనత జసదఖస
భరస : రవసదటకలమమర జసదఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:42
లస: ససస స

3413 NDX2406007
పపరర: శక సససధనర యనర
తసడడ:ట వనణబగగపరలరరడడ యనర
ఇసటట ననస:80-5-225
వయససస:33
లస: పప

94-153/178

తసడడ:ట హరగ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:80-5-227
వయససస:26
లస: ససస స
94-153/180

భరస : వనసకటమమణణకరఖలరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:80-5-223
వయససస:46
లస: ససస స

3416 NDX1427518
పపరర: పరవన పపరరమమళర

94-153/179

తసడడ:ట హరగ పపరరమమళర
ఇసటట ననస:80-5-227
వయససస:28
లస: ససస స
94-153/181

3419 NDX1969262
పపరర: తటవనణణ మమధవ జసధఖస

94-153/182

భరస : పటవణ కలమమర జసధఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:43
లస: ససస స
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3420 MLJ3700572
పపరర: తటవనణణమమధవ జసధఖస
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94-153/183

భరస : పటవణ కలమమర జసదఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:43
లస: ససస స
94-153/186

తసడడ:ట ఉమమహహశశర రరవప జసదఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:44
లస: పప
3426 NDX1415851
పపరర: రమమశ బబబబ తడడవరయ

3424 MLJ0817445
పపరర: వనసకట దసరరరపటసరద కకట

94-153/189

3427 MLJ2443448
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప జసధఖస

తసడడ:ట రరస పటసరద పరశర
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:37
లస: పప
3432 NDX1427567
పపరర: శరలన వపలర

3435 NDX0439455
పపరర: ఝమనస లకడమ తషమమమగసటట

3430 NDX2144590
పపరర: తటవనణణ తలలన

94-153/194

3433 NDX1448019
పపరర: సపరహ దతవ భసడనరగ

భరస : రరమచసదట రరవప తషమమమగసటట
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:52
లస: ససస స

3436 MLJ3496171
పపరర: రసగరకలమమరగ దదడడడ

తసడడ:ట భమమరరజ తషమమమగసటట
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:64
లస: పప

భరస : అమత కలమమర అగరరశల
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:38
లస: ససస స

3442 MLJ0816439
పపరర: అజయ కలమమర అగరరశల

94-156/392

3445 NDX2132660
పపరర: పరయల కలమమరగ భసడనరగ

94-153/195

3448 NDX1968991
పపరర: వనసకట లకడమ పరరశత దతవ
గగనసగబసటర
భరస : గగరగధర గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:40
లస: ససస స

3428 MLJ0816272
పపరర: మసరసన రరవప కకట

94-153/191

3431 NDX0439430
పపరర: అనసశర తషమమమగసటట

94-153/193

3434 NDX2441780
పపరర: రగఖ జరజన

94-153/196

భరస : ఆశష కలమమర
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:41
లస: ససస స
94-153/198

3437 MLJ3496163
పపరర: శక వనసకట రరమ సరశమ దదడడడ

94-153/199

తసడడ:ట వనసకటరతరస దదడడడ
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:56
లస: పప
94-153/723

3440 NDX3227154
పపరర: దధపసక కనమరర పపడడ

94-153/731

భరస : వనసకట భబసకర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:33
లస: ససస స
94-156/390

3443 NDX2374742
పపరర: అమత కలమమర అగరరశల

94-156/391

తసడడ:ట సతదతవ అగరరశల
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:41
లస: పప
94-153/201

తసడడ:ట మహవర కలమమర భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-153/203

94-153/188

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప తషమమమగసటట
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట సతదతవ అగరరశల
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ఈశశరచసద అగరరశల
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:68
లస: పప

భరస : యగగశ కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-153/192

తసడడ:ట బససస రనజ మమసకరరల
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:76
లస: పప
94-156/389

3425 MLJ2443299
పపరర: రవసదటకలమమర జసధఖస

తసడడ:ట అసజయఖ కకట
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమసరశమ దదడడడ
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:52
లస: ససస స

94-153/200 3439 NDX3222312
3438 MLJ3687019
పపరర: రరమచసదట రరవప తషమమమగసటట
పపరర: సలలచ మమసకరరల మమసకలమలమ

3447 NDX1798836
పపరర: అనతన దతవ

94-153/190

తలర : అమత బ
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:29
లస: ససస స
94-153/197

94-153/185

తసడడ:ట ఉమమమహహశశర రరవప జసదఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట కలమమర రరజ తలలన
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబ శవరరవప వపలర
ఇసటట ననస:80-5-229
వయససస:28
లస: ససస స

3444 MLJ0815183
పపరర: సతదతవ అగరరశల

94-153/187

తసడడ:ట హనసమయఖ జసదఖస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:69
లస: పప
95-179/1163

3422 MLJ3699527
పపరర: సతష బబబబ కళళఖణస

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన రరవప కకట
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట ననగయఖ తడడవరయ
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:63
లస: పప

3441 NDX2374767
పపరర: వరశ అగరరశల

94-153/184

భరస : రమమశ బబబబ తడడవరయ
ఇసటట ననస:80-5-228
వయససస:52
లస: ససస స

3423 MLJ2443539
పపరర: పటవణ కలమమర జసధఖస

3429 SQX2326890
పపరర: అనల కలమమర పరశర

3421 NDX1415869
పపరర: లకడమ కలమమరగ తడడవరయ

94-153/202
3446 NDX1797739
పపరర: ననగ రరమ చసదట కల శశగబ సపగబ

భరస : జజగరసదట శరణ కలమమర సపగబ
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-153/204

3449 NDX1797671
పపరర: అరరణన దతవ గగనసగబసటర

94-153/205

భరస : లకడమ నరసససహరరవప గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:54
లస: ససస స
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3450 NDX2432102
పపరర: శరసత బబ లశశటట
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94-153/206

భరస : రఘబననథరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:56
లస: ససస స
3453 MLJ3698339
పపరర: శరకవణ కలమమర మదదబ

94-153/209

94-153/212

94-153/215

తసడడ:ట ఆచలచసద జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:68
లస: పప
3462 NDX2910321
పపరర: వనసకట భబసకర కనమరర పపడడ

3454 NDX1798695
పపరర: యగగశ కలమమర జరజన

94-153/683

3457 NDX1798638
పపరర: గగరగధర గగనసగబసటర

3471 NDX1968975
పపరర: నరగసదట కలమమర అర

94-153/213

94-153/238

3463 NDX0766675
పపరర: వజయలకడమ మదదబ�

94-153/242

3469 MLJ3700630
పపరర: ససససలమదతవ జరజన

3472 MLJ3698529
పపరర: రతన చసద జరజన

3475 NDX1931444
పపరర: శవననగరరజ తలలన

భరస : వనసకట లకడమననరరయణ మసచకసటట
ఇసటట ననస:80-5-229/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట కలమమర రరజ తలలన
ఇసటట ననస:80-5-229/2
వయససస:39
లస: పప

3477 NDX1931352
పపరర: సరసబబటజఖస తలలన

3478 NDX0783753
పపరర: సనరఖననరరయణ మబరగస మదదబ

94-153/221

భరస : కలమమర రరజ తలలన
ఇసటట ననస:80-5-229/2 FLAT NO102
వయససస:40
లస: ససస స

94-153/214

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:80-5-229/2,105
వయససస:66
లస: పప

94-153/217

తసడడ:ట వనసకట రతరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:69
లస: పప
3464 NDX1226422
పపరర: ఆరత దతవ కగసరర

94-153/231

భరస : గగరఫరధ కగసరగ
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G3
వయససస:32
లస: ససస స
94-153/233

3467 MLJ3700655
పపరర: రగసకకదతవ జరజన

94-153/234

భరస : నరగసదటకలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:36
లస: ససస స
94-153/236

3470 MLJ3698537
పపరర: భరత కలమమర జరజన

94-153/237

తసడడ:ట రతన చసద జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:38
లస: పప
94-153/239

తసడడ:ట సరరబరమల జరజన జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:63
లస: పప
94-153/218

3458 NDX1830117
పపరర: రరజగశ బఫరర

3461 NDX2432094
పపరర: రఘబననథ రరవప బబ లశశటట

భరస : రతనచనసద జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట రతన చసద సరరబరమల అర
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:39
లస: పప
3474 MLJ3700697
పపరర: భబరర వ హరగపసటయ మసచకసటట

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ మబరగస మదదబ
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : భరత కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వకకమకలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G4
వయససస:37
లస: ససస స

94-153/211

94-153/216

3466 NDX1083815
పపరర: డడసపపల జరజన

94-153/235

3455 MLJ3698321
పపరర: మణణదధప మదదబ

3460 NDX1798083
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప
గగనసగబసటర
తసడడ:ట వరరసజననయబలల గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:69
లస: పప

3465 NDX1292366
పపరర: గగరఖననథ కగశరర

3468 MLJ3700648
పపరర: టటననదతవ జరజన

94-153/210

తసడడ:ట మహననరల బఫరర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణమబరగస� మదదబ
ఇసటట ననస:80-5-229/1,105
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట దధననననథ కగసరగ
ఇసటట ననస:80-5-229/1,G3
వయససస:78
లస: పప

94-153/208

తసడడ:ట లకడమ నరసససహరరవప గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ససతనరరమరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:34
లస: పప
94-153/232

3452 NDX1944454
పపరర: ఆయబశ బఫరర

తసడడ:ట రరజగశ బఫరర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట ఇసదరమల జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట జయసత లమల షహహర
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:37
లస: పప
3459 NDX1798596
పపరర: ఇసదరమల

94-153/207

భరస : ఇసదరమల జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ మదదబ
ఇసటట ననస:80-5-229/1
వయససస:33
లస: పప
3456 NDX1797952
పపరర: కలలపష కలమమర షహహర

3451 NDX1798745
పపరర: ఉకక దతవ

3473 NDX3207461
పపరర: దధపసక కనమరర పపడడ

94-156/964

భరస : వనసకట భబసకర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-229/1, R. Agraharam
వయససస:33
లస: ససస స
94-153/219

3476 MLJ3698545
పపరర: వనసకట లకడమ ననరరయణ
మసచకసటట
తసడడ:ట రరమయగయఖ మసచకసటట
ఇసటట ననస:80-5-229/2
వయససస:45
లస: పప

94-153/220

94-153/243

3479 NDX1447953
పపరర: లకడమ కలమఖణణ మదదబ

94-153/240

భరస : మణణదధప మదదబ
ఇసటట ననస:80-5-229/2,FLAT NO-105
వయససస:31
లస: ససస స
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3480 NDX1169242
పపరర: పససకక జరజన
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94-153/222

భరస : dinesh జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:34
లస: ససస స
3483 NDX1602466
పపరర: భననశరగ దతవ బగగకచ

94-153/225

94-153/228

94-153/668

3487 NDX2107879
పపరర: మబననర లమల జవహర

3490 NDX3105582
పపరర: telugu kanuparti

95-205/818

3493 NDX1427492
పపరర: హహమలతన జరజన

94-153/229

3496 MLJ3700580
పపరర: కరకసత పచచశశటట

94-153/227
3485 NDX2147552
పపరర: వ ఎన గసగ ఆదదతఖ తరరపత

94-153/230
3488 NDX2147578
పపరర: సనరరఖ పటకరశ రరవప తరరపత

తసడడ:ట చనరయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:65
లస: పప
94-153/669

3491 SQX2347839
పపరర: రరఘవ కకషష కనసపరగస

95-205/817

భసధసవప: కకషష పసటయ కనసపరగస
ఇసటట ననస:80 5 229/3
వయససస:42
లస: పప
94-153/241

భరస : లమలచసద జరజన
ఇసటట ననస:80-5-229/3,
వయససస:36
లస: ససస స
94-153/287

94-153/224

తసడడ:ట సనరరఖ పటకరశ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరఘవ కకషష telugu
ఇసటట ననస:80 5 229/3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరఘవ కకషష కనసపరగస
ఇసటట ననస:80 5 229/3
వయససస:38
లస: ససస స
3495 NDX2441640
పపరర: ఆశష కలమమర

94-153/226

తసడడ:ట ఘననశనస దనస జవహర
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:58
లస: పప

భరస : భబజసగ రరవప kanuparti
ఇసటట ననస:80 5 229/3
వయససస:80
లస: ససస స
3492 SQX2345932
పపరర: కకషష పసటయ కనసపరగస

3484 NDX2080471
పపరర: యశశసత కలమమర షరజ

3482 NDX2147560
పపరర: పటసనర కలమమరగ రరమననన

భరస : సనరరఖ పటకరష రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట జయసతలమల షరజ
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట మసగగలమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:40
లస: పప
3489 NDX3025442
పపరర: ససధరగశన దతవ kanuparti

94-153/223

భరస : రనమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసగగలమల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-5-229/3
వయససస:65
లస: ససస స
3486 NDX1602409
పపరర: దతవరటజ

3481 NDX1661769
పపరర: ససతతషస దతవ

3494 NDX2777365
పపరర: ససపసటయ గబడడపరటట

94-153/682

భసధసవప: బబల ననగగశశర రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:80-5-229 (G7)
వయససస:40
లస: ససస స
94-153/244

3497 NDX1083799
పపరర: వజయ పబబశశటట పబబశశటట

94-153/245

తసడడ:ట జజగకజ
ఇసటట ననస:80-5-229,F.NO.212, KIDAMBI
వయససస:41
లస: పప

భరస : జయసత వనసకటససబబబరరవప పచచశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహమసత పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:45
లస: ససస స

3498 MLJ2446474
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ సబబశశటట

3499 NDX1471739
పపరర: కమల కలమమరగ పబబశశటట

94-153/247

94-153/248
3500 MLJ3698370
పపరర: జయసత వనసకట ససబబబరరవప
పబబశశటట
తసడడ:ట రరమమహన రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:43
లస: పప

3502 AP151000420190
పపరర: రరమమహనరరవప పబబశశటట
పబబశశటట
తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:76
లస: పప

94-153/250

3503 NDX1132323
పపరర: శరరశణణ సకలమ

3505 MLJ0819714
పపరర: ఉదయ పటసనరఆసజననయ
కలమమర సకల
తసడడ:ట శకహరపటసరద రరవప సకల
ఇసటట ననస:80-5-231
వయససస:40
లస: పప

94-153/253

3508 NDX2580090
పపరర: సరయ శకదతవ వకకలగడడ

94-153/622

94-153/246

భరస : రరమమహనరరవప సబబసపటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:68
లస: ససస స
3501 MLJ3698362
పపరర: హహమసత పబబశశటట

భరస : అహహ బలరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:73
లస: ససస స
94-153/249

తసడడ:ట రరమమహన రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:80-5-230
వయససస:50
లస: పప
3504 AP151000423296
పపరర: ననగపరరశత సకల

94-153/252

భరస : శకహరపటసరద రరవప సకల
ఇసటట ననస:80-5-231
వయససస:62
లస: ససస స
3507 MLJ3698313
పపరర: వనసకట మమణణకరఖల రరవప
వకకలగడడ
తసడడ:ట జననరరన రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:80-5-232
వయససస:59
లస: పప

94-153/255

94-153/251

భరస : ఉదయ పటసనరఆసజననయ కలమమర స
ఇసటట ననస:80-5-231
వయససస:33
లస: ససస స
3506 MLJ3700598
పపరర: శరఖమలమదతవ� పప లశశటట �

94-153/254

భరస : వనసకటననగగశశరరరవప� పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-5-232
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట మమణణకఖ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:80-5-232
వయససస:22
లస: ససస స

3509 NDX2424760
పపరర: వరర జరజన సప లసకక

94-153/256

భరస : ఆనసద జరజన సప లసకక
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:30
లస: ససస స
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94-153/257

తసడడ:ట ససమమరమల జరజన సప లసకక
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:35
లస: పప
3513 NDX2506434
పపరర: లకడమ శకనవరసస ఎలక

94-156/393

భరస : లకడమ శకనవరసస
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:38
లస: ససస స
94-156/395

తసడడ:ట మల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:42
లస: పప
3516 NDX0276618
పపరర: వజయలకడమ కకమమసడనరగ

3511 NDX2506426
పపరర: ఉమమ మహహశశరర ఏలక

3514 MLJ0810770
పపరర: లకడమ శకనవరసస ఏలక

భరస : రరమచసదటచనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:80
లస: ససస స

3517 NDX1631077
పపరర: పవన కలమమర పరరచనరగ

94-156/394

భరస : లకడమ శకనవరస
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:40
లస: ససస స
94-156/396

తసడడ:ట మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:80-5-233
వయససస:43
లస: పప
94-153/259

3512 NDX0269985
పపరర: ఉమమ మహహశశరగ ఏలకర

3515 NDX1602342
పపరర: పదనమవత కకమసడనరర

94-153/258

భరస : మహన రసగ చనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:51
లస: ససస స
94-153/260

తసడడ:ట బబల నరసయఖ పరరచనరగ
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:35
లస: పప

3518 AP151000420002
పపరర: శకధర చకకవరగస కకమసడనరర

94-153/261

తసడడ:ట రరమచసదటచనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:52
లస: పప

94-153/262 3520 NDX1602292
94-153/263
3519 MLJ3698412
పపరర: మబకలసదన చనరరఖలల కకమసడనరగ
పపరర: మహన రసగ చనరరఖలల
కకమసడనరర
తసడడ:ట రరమచసదట చనరరఖలల కకమసడనరగ
తసడడ:ట వ వ ఎల ఎన చనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:50
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదట చనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:55
లస: పప

3522 NDX0800912
పపరర: వషష
ష వరదన కకమసడనరర

94-153/267
3524 MLJ3697513
పపరర: కకషషమమచనరరఖలల కకమసడనరర

94-153/265

3523 NDX1079433
పపరర: వషష
ష వరద న కకమమసడనరర

94-153/266

3521 MLJ3697521
పపరర: శకనవరస చకకవరగస కకమసడనరర

94-153/264

తసడడ:ట రరమచసదట చనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదనట చనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదటచనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-237
వయససస:57
లస: పప

3525 NDX0137380
పపరర: పదదమన సరగత కకమసడనరగ

3526 NDX1400761
పపరర: రమమదతవ కకడసబ

3527 AP151000423144
పపరర: పదమరరణణ కకమసడనరగ

94-153/268

భరస : వరదరరజలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:34
లస: ససస స
3528 AP151000423143
పపరర: అలవనలలజనన కకమసడనరగ

భరస : గగపరల కకషష కర
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:48
లస: ససస స
94-153/271

భరస : వరదరరజలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:59
లస: ససస స
3531 MLJ0814913
పపరర: గగపరలకకషష కకడనసబ

94-153/275

తసడడ:ట రరఘవరచనరరఖలల� కర
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:54
లస: పప
3534 NDX2786200
పపరర: ససబబ రరవప గగలర పపడడ

94-153/684

తసడడ:ట ఆసజననయబలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:63
లస: పప
3537 NDX3300654
పపరర: గగలర పపడడ లకడమ షణబమఖ
తసడడ:ట గగలర పపడడ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:20
లస: ససస స

94-153/269

94-153/758

3529 MLJ2446227
పపరర: శశషమమ కకమసడనరగ

94-153/270

భరస : శకరసగననద� కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:34
లస: ససస స
94-153/272

3530 NDX2441483
పపరర: రఘబ వసశ కకదనసబ

94-153/273

భరస : కర.వ.యల.యన.దధకడతషలల� కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపరల కకషష కకదనసబ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:22
లస: పప

3532 AP151000420425
పపరర: వరదరరజలల కకమమసడనరగ

3533 AP151000420110
పపరర: శకరసగననధ కకమమసడనరగ

94-153/276

94-153/277

తసడడ:ట కర.వ.ఎల.ఎన.దధకడతషలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట కర.వ.ఎల.ఎన.దధకడతషలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:62
లస: పప

3535 NDX2786226
పపరర: లకడమ మహన కలమమరగ
గగలర పపడడ
భరస : ససబబ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:44
లస: ససస స

94-153/685

3536 NDX2735736
పపరర: సరయ కకరణ గగలర పపడడ

3538 NDX1797432
పపరర: సటవసత వనమబల

94-153/278

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:24
లస: ససస స

94-153/686

తసడడ:ట ససబబ రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:80-5-238
వయససస:18
లస: పప
3539 NDX2132736
పపరర: మసజల కకరళళ

94-153/279

భరస : మధస మబరళ కకషష కకరళళ
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:49
లస: ససస స
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94-153/280

భరస : వనసకటటశశరరరవప� కకరళర
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:78
లస: ససస స

3541 MLJ2443166
పపరర: శకనవరసరరవప� తతనసగబసటర �

తసడడ:ట ఉమమమహహశశరరరరవ� తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:45
లస: పప

94-153/283 3544 NDX2326254
3543 MLJ2443232
పపరర: ఉమమమహహశశరరవప తతనసగబసటర
పపరర: సరశత పప నసపరల

తసడడ:ట అనసత పదమననభయఖ చనరరఖలల టట
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:66
లస: పప

భరస : పపరష చసదట రరవప పప నసపరల
ఇసటట ననస:80-5-241
వయససస:27
లస: ససస స

3546 NDX2326429
పపరర: పపరషచసదట రరవప పప నసపరల

3547 AP151000420031
పపరర: వ ఎల ఎన ఆర కగ ససరగష
కకమసడనరగ
తసడడ:ట రసగరచనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-241
వయససస:44
లస: పప

94-154/397

తసడడ:ట గగపరలరరవప పప నసపరల
ఇసటట ననస:80-5-241
వయససస:39
లస: పప
3549 MLJ3697604
పపరర: ఏస ఆర ఏ ఏన రమమశ
కకమసడనరగ
తసడడ:ట రసగరచనరరఖలల కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-241/1
వయససస:47
లస: పప

3550 NDX1083898
పపరర: శశకళళదతవ పపలకకసడ

94-153/281

94-154/395

3542 MLJ0812867
పపరర: మధసమబరళకకషష కకరళళ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప కకరళర
ఇసటట ననస:80-5-239
వయససస:50
లస: పప
3545 MLJ3701034
పపరర: ఉష రరణణ కకమసడనరగ

94-154/396

భరస : వ ఎల ఎన ఆర కగ ససరగష కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-5-241
వయససస:43
లస: ససస స
94-154/398

3548 NDX1415927
పపరర: ఆనసద లకడమ కకమసడనరర

94-154/399

భరస : యస ఆర ఎ ఎన రమమశ కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-241/1
వయససస:42
లస: ససస స

94-154/400
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94-154/401

భరస : వనసకట రతరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:80-5-242
వయససస:60
లస: ససస స
3553 NDX2786382
పపరర: సససదర వలర కకదసబ

94-153/282

3551 NDX1151646
పపరర: వనసకట సరయకకషష పపలకకసడ

94-154/402

తసడడ:ట వనసకట రతరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:80-5-242
వయససస:31
లస: పప
94-154/693

భరస : శరఖస సససదర కకషష కకదసబ
ఇసటట ననస:80-5-242
వయససస:57
లస: ససస స

3552 NDX2786390
పపరర: శరఖమ సససదర కకషష కకదసబ

94-154/692

తసడడ:ట వనసకట రరజ మననరర సరశమ కకదసబ
ఇసటట ననస:80-5-242
వయససస:65
లస: పప

3554 NDX2788156
పపరర: ఇసదదరర దతవ గబడడవరడ

94-154/694

3555 NDX2788172
పపరర: రరఢ కకషష మహన గబడడవరడ

94-154/695

భరస : వనసకట హనసమసతషరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-5-242/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట హనసమసత రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-5-242/1
వయససస:52
లస: పప
3558 NDX2788107
పపరర: వసశ కరరగసక గబడడవరడ

భరస : రరఢ కకషష మబరళమహన గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-5-242/1
వయససస:50
లస: ససస స

3557 NDX2788149
పపరర: వనసకట ననగ సరయ ఉదయ
గబడడవరడ
తసడడ:ట రరఢ కకషష మహన గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-5-242/1
వయససస:28
లస: పప

3559 MLJ3698883
పపరర: శకనవరసరరవ బబ లశశటట

94-154/404 3561 NDX3095148
3560 NDX0766899
పపరర: ఓస కరమమశశరరరవప లసగమలలర
పపరర: వనసకట శవ ఎనసమబల

3556 NDX2788164
పపరర: ఉమ దతవ గబడడవరడ

94-154/696

94-154/403

తసడడ:ట శసకర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:80-5-243
వయససస:43
లస: పప
3562 NDX2406049
పపరర: వనసకటట మహన రరజఖలకడమ
వనలగపపడడ
తసడడ:ట వనసకట రమణ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:80-5-246
వయససస:22
లస: ససస స

94-154/405

3565 NDX0137992
పపరర: శకదతవ కసచరర

94-153/288

భరస : శకనవరససలల కసచరర
ఇసటట ననస:80-6
వయససస:32
లస: ససస స

94-154/697

94-154/698

తసడడ:ట రరఢ కకషష మహన గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-5-242/1
వయససస:24
లస: పప
94-154/699

తసడడ:ట లలట వనసకటననగగసదటస లసగమలలర
ఇసటట ననస:80-5-243
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట చనరయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:80-5-245
వయససస:31
లస: పప

3563 SQX0391318
పపరర: రరమ బటహమస దనరర �

94-155/753
3564 NDX2764777
పపరర: రరజఖ లకడమ మధవ లత
కకమసడనరర
తసడడ:ట ఏస ఆర ఏ ఏన రమమశ కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-5-2541/1
వయససస:19
లస: ససస స

95-224/1121

తసడడ:ట ససగయఖ�
ఇసటట ననస:80-5-801
వయససస:70
లస: పప
3566 NDX0137190
పపరర: ననగగసదట దతవరపలర
భరస : హరగపస
ట రద దతవరపలర
ఇసటట ననస:80-6
వయససస:36
లస: ససస స

94-153/289

3567 NDX0137307
పపరర: సప లస లకడమ

94-153/290

భరస : బబచచయఖ సప లస
ఇసటట ననస:80-6
వయససస:57
లస: ససస స
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94-153/291

తసడడ:ట శశషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:80-6
వయససస:33
లస: పప
3571 NDX0277095
పపరర: తషలసస రరధ అదతబపలర అదతబపలర

94-154/408

94-154/411

94-154/414

94-154/417

94-153/292

94-153/295

94-153/298

తసడడ:ట ససరగష దళవరయ
ఇసటట ననస:80-6-253
వయససస:24
లస: ససస స

3581 MLJ3701323
పపరర: సశరరజఖస మదసబ

3584 MLJ3699600
పపరర: వజయ గగరగ ధళవరయ

3587 NDX1798539
పపరర: ససదధప దళళశయ

3590 NDX1226323
పపరర: వనసకట అపపయఖ దళవరయ

94-220/785

3593 NDX2513448
పపరర: ననగ వనసకట పరవన దళవరయ

94-154/418

3596 MLJ3699626
పపరర: లకడమ ససజజత దళవరయ�
భరస : ససరగష� దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-253
వయససస:43
లస: ససస స

3576 MLJ3698925
పపరర: జగననమహన అదతబపలర

94-154/413

3579 MLJ3701349
పపరర: రరపరదతవ మదసబ

94-154/416

3582 MLJ3699097
పపరర: శకనవరసన మదసబ

94-154/419

తసడడ:ట ననగ సరసబశవరరవప మదసబ
ఇసటట ననస:80-6-249
వయససస:49
లస: పప
94-153/293

3585 NDX2080299
పపరర: సరగజన దళవయ

94-153/294

భరస : ఆసజననయబలల దళవయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:51
లస: ససస స
94-153/296

3588 MLJ3697349
పపరర: శకనవరస బబబబ దళవరయ

94-153/297

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:29
లస: పప
94-153/299

3591 NDX2605459
పపరర: భబలకడమ దళవరయ

94-153/623

భరస : వనసకటటష బబబబ దళవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:23
లస: ససస స
94-153/300

తసడడ:ట ససరగష దళవరయ
ఇసటట ననస:80-6-253
వయససస:21
లస: ససస స
94-153/302

94-154/410

భరస : శకనవరసన మదసబ
ఇసటట ననస:80-6-249
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససదధప దళవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:21
లస: ససస స
3595 NDX2513471
పపరర: హహమ మసజరగ దళవరయ

94-154/415

తసడడ:ట ఆసజననయబలల దళళశయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:29
లస: పప
3592 NDX2679165
పపరర: తటవనణణ దళవరయ

3578 MLJ3701331
పపరర: ససతనమహలకడమ మదసబ

3573 MLJ0813725
పపరర: కరశవశశననధ అదతబపలర

తసడడ:ట జగ అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటపపయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:69
లస: ససస స
3589 NDX0850107
పపరర: దళవరయ వనసకటటష బబబబ

94-154/412

భరస : ననరరయణ రరవప మదసబ
ఇసటట ననస:80-6-249
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కగ
ఇసటట ననస:80-6-250
వయససస:34
లస: ససస స
3586 MLJ3699618
పపరర: వనసకటససబబమమ ధళవరయ

3575 MLJ0810937
పపరర: మబరళకకషష అదతబపలర

94-154/407

తసడడ:ట ససబబబరరవప అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలకకషష మదసబ
ఇసటట ననస:80-6-249
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగ సరసబశవరరవప మదసబ
ఇసటట ననస:80-6-249
వయససస:67
లస: ససస స
3583 NDX0599837
పపరర: కర శవకకటటశశరగ

94-154/409

తసడడ:ట ససబబబరరవప అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటరతరస అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:65
లస: పప
3580 MLJ3701307
పపరర: లకడమకలమమరగ మదసబ

3572 MLJ0812073
పపరర: ఉమమమహహశశరగ అదతబపలర

3570 NDX0714873
పపరర: నలమ మబరళ అదతబపలర

భరస : మబరళ కకషష అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అదతపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:37
లస: పప
3577 MLJ0811927
పపరర: ససబబబరరవప అదతబపలర

94-154/406

భరస : ధనససజయ రరవప అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస అదతబపలర
ఇసటట ననస:80-6-244
వయససస:38
లస: ససస స
3574 MLJ0810945
పపరర: ధనససజయరరవప అదతబపలర

3569 NDX1427211
పపరర: శరకవణణ అదతబపలర

3594 NDX2432086
పపరర: హహమ మసజజరర దళవరయ

94-153/301

తసడడ:ట ససరగష దళవరయ
ఇసటట ననస:80-6-253
వయససస:24
లస: ససస స
94-153/303

3597 MLJ2443836
పపరర: ససరగష దవళళయ�

94-153/304

తసడడ:ట శవయఖ� దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-253
వయససస:46
లస: పప
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94-154/420

భరస : శవ శసకర రరవప కలటటలమ
ఇసటట ననస:80-6-254
వయససస:46
లస: ససస స
3601 NDX1969080
పపరర: శక కకషష ససమన తవశ

94-153/307

3602 NDX2301117
పపరర: కలససమ చలమర

94-153/310

3605 NDX0651539
పపరర: ససజయ బబబబ చలర

తసడడ:ట లకడమ శకనవరస రరవప బబడడద
ఇసటట ననస:80-6-259
వయససస:38
లస: ససస స

3608 MLJ3699659
పపరర: రమమ బబడడద

తసడడ:ట జననరరన రరవప చనటటత
ఇసటట ననస:80-6-259
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబ రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:80-6-260
వయససస:69
లస: పప
94-153/322

3619 MLJ0815969
పపరర: పటభబవత చసతలపరటట

94-153/325

3617 MLJ3697398
పపరర: లకడమ ననగ శకనవరస పపరరరగ

3620 MLJ0815928
పపరర: పటభబకరశరససస స చసతలపరటట

94-153/328

3623 MLJ3698271
పపరర: అశశక కలమమర అశశధనటట

94-153/317

3626 NDX0847137
పపరర: రమణమమ దనసరగ
భరస : ఆసజననయబలల దనసరగ
ఇసటట ననస:80-6-269
వయససస:63
లస: ససస స

3606 NDX1944678
పపరర: తరరపత రరవప చలమర

94-153/312

3609 MLJ3699543
పపరర: సనత పటసరద బబడడద

94-153/315

3612 NDX1365311
పపరర: రగజ మమరగ బబరగడడ

94-153/318

భరస : నరసససహ రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:80-6-260
వయససస:69
లస: ససస స
94-153/320

3615 AP151000423307
పపరర: ఇసదదరరదతవ పపరరరగ

94-153/321

భరస : పరపరరరవప పపరరరగ
ఇసటట ననస:80-6-263
వయససస:60
లస: ససస స
94-153/323

3618 AP151000420286
పపరర: పరపరచనరగ పపరరరగ

94-153/324

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప పపరరరగ
ఇసటట ననస:80-6-263
వయససస:65
లస: పప
94-153/326

3621 MLJ3700523
పపరర: వజయలకడమ అశశధనటట

94-153/327

భరస : అషప క కలమమర అశశధనటట
ఇసటట ననస:80-6-267
వయససస:63
లస: ససస స
94-153/329

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అశశధనటట
ఇసటట ననస:80-6-267
వయససస:66
లస: పప
94-153/331

94-153/309

తసడడ:ట లకడమ శకనవరసరరవప బబడడద
ఇసటట ననస:80-6-259
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట పపరరషనసదశరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-264
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ట అశశక కలమమర అశశధనటట
ఇసటట ననస:80-6-267
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటయఖ ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:80-6-269
వయససస:69
లస: ససస స

94-153/314

తసడడ:ట పరపచనరగ పపరరరగ
ఇసటట ననస:80-6-263
వయససస:36
లస: పప

భరస : పటభబకరశరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-264
వయససస:68
లస: ససస స

3625 AP151000423443
పపరర: తనయమరర ససదబ నబతష
స న

3614 NDX0847061
పపరర: అనరపపరష చసతలపరటట

3603 NDX2301125
పపరర: జయలకడమ చలమర

తసడడ:ట ననగభబషణస చలమర
ఇసటట ననస:80-6-256
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబటహమణఖస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-263
వయససస:52
లస: ససస స

3616 MLJ3699550
పపరర: పపరరషనసద మబరళ మహన
చసతలపరటట
తసడడ:ట ససబటమణఖ శరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-263
వయససస:33
లస: పప

3622 MLJ3698289
పపరర: పవన కలమమర అశశధనటట

94-153/311

తసడడ:ట హనసమసతరరవప బబడడద
ఇసటట ననస:80-6-259
వయససస:65
లస: పప
94-153/319

94-153/306

భరస : ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:80-6-256
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడమశకనవరసరరవప బబడడద
ఇసటట ననస:80-6-259
వయససస:60
లస: ససస స

94-153/316 3611 MLJ3697380
3610 NDX1969155
పపరర: శశష శక కకషష మమరరత చనటటత
పపరర: లకడమశకనవరసరరవప బబడడద

3613 NDX2030591
పపరర: నరసససహ రరవప బబరగడడ

94-153/308

తసడడ:ట తరరపత రరవప చలర
ఇసటట ననస:80-6-256
వయససస:36
లస: పప
94-153/313

3600 MLJ3699907
పపరర: ససశలమ� దలమవనజయమ�

భరస : శవయఖ� దలవరయ
ఇసటట ననస:80-6-255
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ససజయ బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:80-6-256
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప చలమర
ఇసటట ననస:80-6-256
వయససస:57
లస: ససస స
3607 MLJ0815407
పపరర: పదమజ బబడడద

94-153/305

భరస : శక కకషష ససమన తవశ
ఇసటట ననస:80-6-255
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప తవశ
ఇసటట ననస:80-6-255
వయససస:38
లస: పప
3604 MLJ2446888
పపరర: పసచనకరగ లలవత చలమర

3599 NDX1427542
పపరర: దధపసస తవశ

3624 NDX1969171
పపరర: సతఖవత కరకరపరగస

94-153/330

భరస : పవన కలమమర కరకరపరగస
ఇసటట ననస:80-6-269
వయససస:34
లస: ససస స
94-153/332

3627 NDX1969197
పపరర: పవన కలమమర కరకరపరగస

94-153/333

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:80-6-269
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: ఆశర మరగజ
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94-153/334

తసడడ:ట నరసససహ చనరగ మరగజ
ఇసటట ననస:80-6-270
వయససస:34
లస: ససస స
3631 AP151000423140
పపరర: ససతనదతవ కకడనసబ

తసడడ:ట సనరఖపటకరశస మమరగజ
ఇసటట ననస:80-6-270
వయససస:58
లస: పప
94-153/337

భరస : శకనవరసరచనరరఖలల కకడనసబ
ఇసటట ననస:80-6-273
వయససస:62
లస: ససస స
3634 NDX2779825
పపరర: దదవరఖసజల శక లకడమ తరగణణ

3632 AP151000420011
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల కకడనసబ

94-153/687

3635 MLJ0813576
పపరర: శవ శసకర రరవప కకకకసడర

94-153/338

94-153/340

94-153/343

తసడడ:ట లలనన బబబబ లలట ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:23
లస: ససస స
3640 NDX2325421
పపరర: లలమవత మసగళళపపరపప

3641 MLJ3700135
పపరర: శవ లకడమ పరరగపలర �

94-153/346

భరస : శకనవరస రరవప మసగళళపపరపప
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనజసకటకకషషపపననరరరవ� పస
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:53
లస: ససస స

3643 NDX0591180
పపరర: వనసకట సరయ కపసల పరరగపలర

3644 NDX2325389
పపరర: పటసరద మసగళళపపరపప

94-153/348

తసడడ:ట వ కర పపననరరరవప పస
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:27
లస: పప
3646 NDX2994655
పపరర: అనసత కకషష పరరరపలర

3647 NDX2325488
పపరర: ససజజత గసటసరల

94-153/349

94-154/425

3653 SQX2267128
పపరర: చతరరల లకడమ ననగ కలమమరగ

95-128/1169

భరస : చతరరల వనసకట భబణబ పటసరద
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట వదనఖసరగర మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-278
వయససస:28
లస: పప

94-153/350

3654 MLJ0810234
పపరర: గరతనసజల మమజగటట

3652 MLJ0810101
పపరర: రసగరననధన తరరమల

తసడడ:ట వదనఖసరగర మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-278
వయససస:27
లస: పప

3645 NDX2325546
పపరర: సరసబశవ రరవప గసటసరల

94-154/423

భరస : బబలమజ సనరరఖ పటకరశ అలమబరగ
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:51
లస: ససస స

3656 NDX1871483
పపరర: జసశసత మమజగటట

94-153/347

3651 NDX1248830
పపరర: బబలమజ సనరరఖ పటకరశ
అలమబరగ
తసడడ:ట రరమచసదట రరవప అలమబరగ
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:56
లస: పప

94-154/422

94-154/426

3642 AP151000423008
పపరర: పదనమవత నళళ
ర రర

94-153/352
3648 NDX2368397
పపరర: సరయ మణణకసఠ పటమద
అలమబరగ
తసడడ:ట బబలమజ సనరరఖ పటకరశ అలమబరగ
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:22
లస: పప

3650 NDX1373232
పపరర: రరమమనసజ లకడమ కలమమరగ
మమజగటట
భరస : ససబబబరరయబడడ మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:71
లస: ససస స

3655 NDX1871426
పపరర: జయసత మమజగటట

94-153/344

94-153/351

3649 NDX1248855
పపరర: భవరన కకటట లకడమ అలమబరగ

తసడడ:ట వనసకటబచనరగ తరరమల
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:67
లస: పప

3639 MLJ0813584
పపరర: మలర క కకకకసడర

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ గసటసరల
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:80-6-277
వయససస:59
లస: ససస స

94-154/424

94-153/341

భరస : బబలసససదరయఖ నళళ
ర రర
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట కకషష పపననరరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:21
లస: పప
94-154/421

3636 NDX2325652
పపరర: ససవర ససబటహమణఖస నలక
ర రగ

భరస : శవ శసకర రరవప కకకకసడర
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : లలమవత మసగళళపపరపప
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:35
లస: పప
94-154/700

94-153/339

తసడడ:ట అయమఖదదరరశ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:80-6-275
వయససస:78
లస: పప

3638 NDX2325348
పపరర: వనసకట ననగ జజఖత
మసగళళపపరపప
భరస : పటసరద మసగళళపపరపప
ఇసటట ననస:80-6-276
వయససస:33
లస: ససస స

94-153/345

3633 AP151000420088
పపరర: శకనవరసరరమమనసజస కకడనసబ
తసడడ:ట వనసకటబచనరగ కకడనసబ
ఇసటట ననస:80-6-273
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట మటట యఖ కకకకసడర
ఇసటట ననస:80-6-274
వయససస:53
లస: పప
94-153/342

94-153/336

భరస : శకనవరసరరరమమనసజస కకడనసబ
ఇసటట ననస:80-6-273
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట నమమళళశర కకడనసబ
ఇసటట ననస:80-6-273
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప తరగణణ
ఇసటట ననస:80-6-273
వయససస:19
లస: ససస స
3637 NDX2326098
పపరర: శరకవణ గరత ఆతమకకరగ

94-153/335 3630 AP151000423218
3629 MLJ2443547
పపరర: నరసససహ రరవప మరగజ మమరగజ
పపరర: ఉతస ర కకడనసబ

భరస : వదనఖసరగర మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-278
వయససస:51
లస: ససస స
94-154/427

3657 NDX1871566
పపరర: వదనఖసరగర మమజగటట

94-154/428

తసడడ:ట ససబబబరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-278
వయససస:55
లస: పప

Page 127 of 358

3658 NDX1248905
పపరర: లలతనసబ ఆలసకక
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94-154/429

భరస : చసదట శశఖర రరవప ఆలసకక
ఇసటట ననస:80-6-280
వయససస:65
లస: ససస స
3661 NDX1721464
పపరర: సరయ శకనవరస దసదసబపపడడ

3659 NDX1248871
పపరర: పటదతప కలమమర ఆలసకక

తసడడ:ట చసదట శశఖర రరవప ఆలసకక
ఇసటట ననస:80-6-280
వయససస:34
లస: పప
94-154/432

3662 NDX2109412
పపరర: శక లకడమ పపలబసడర

తసడడ:ట రరదన కకషష మబరగస దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:80-6-281
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపరష చసదట రరవప ససగ
ఇసటట ననస:80-6-282
వయససస:29
లస: ససస స

3664 MLJ0811539
పపరర: భబలకడమ దగబరపరటట

3665 MLJ0818211
పపరర: పదమశక దగబరపరటట

94-154/434

భరస : శవ రరమ కలమమర దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:36
లస: ససస స
3667 NDX1415935
పపరర: జగదధశ కలమమర దగబరపరటట

94-154/437

94-154/440

94-154/443

94-153/356

94-153/357

తసడడ:ట పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:33
లస: పప

94-154/438

3677 MLJ3699683
పపరర: హహమబసదస గసడనరగ

3680 NDX1448142
పపరర: గరసధధ బబబబ వడడడరగ

94-154/446

3683 AP151000423006
పపరర: మసగళగగరగ మమజగటట

94-154/441

3686 MLJ3698719
పపరర: పసచచయఖ చలమర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:57
లస: పప

3666 AP151000423512
పపరర: లకడమకరసతస దగబరపరటట

94-154/436

3669 MLJ0817924
పపరర: రరసకలమమర దగబరపరటట

94-154/439

3672 NDX1652800
పపరర: సససదరమమ సవరస

94-154/442

భరస : శక రరమ మబరగస సవరస
ఇసటట ననస:80-6-287
వయససస:67
లస: ససస స
94-153/354

3675 MLJ3699535
పపరర: రమమష కలమఖణస

94-153/355

తసడడ:ట వనసకట కకషషరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:80-6-288
వయససస:43
లస: పప
94-154/444

3678 NDX2786473
పపరర: సరగజన దతవ గసడనరర

94-154/701

భరస : శశష గగరగ రరవప గసడనరర
ఇసటట ననస:80-6-288
వయససస:59
లస: ససస స
94-153/358

3681 NDX2432458
పపరర: ససమత చలమర

94-154/445

భరస : వనసకటటశ చలమర
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:27
లస: ససస స
94-154/447

భరస : ససబబబరరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:71
లస: ససస స
94-154/449

94-153/353

తసడడ:ట ఆసజననయబలల దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట సరయ బబబబ వడడడరగ
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:42
లస: పప

భరస : పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:51
లస: ససస స
3685 MLJ3698727
పపరర: వనసకటటశ చలమర

3674 MLJ3700127
పపరర: ససజజతన కలమఖనమ

3663 JBV0801357
పపరర: లకమమమ బ

భరస : ఆసజననయబలల దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప గసడనరగ
ఇసటట ననస:80-6-288
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరసధధ బబబబ వడడడరగ
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:35
లస: ససస స
3682 MLJ3700929
పపరర: సరవతట చలమర

94-154/435

భరస : రరరగశ కళళఖణస
ఇసటట ననస:80-6-288
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:80-6-288
వయససస:47
లస: పప
3679 NDX1448118
పపరర: అనస కలమమరగ వడడడరగ

3671 AP151000423514
పపరర: వనసకరయమమ పపలబలర

94-154/431

భరస : నరసయఖ బ
ఇసటట ననస:80-6-284
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప పపలబలర
ఇసటట ననస:80-6-287
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమకకషష పపలబలర
ఇసటట ననస:80-6-287
వయససస:50
లస: పప
3676 MLJ3699519
పపరర: ససరగష కళళఖణస

94-154/433

తసడడ:ట రరమ కలమమర డడ
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:82
లస: పప
3673 AP151000420530
పపరర: అపరపరరవప పపలబలర

3668 NDX0591941
పపరర: డడ వనయ కలమమర డడ

3660 NDX1248897
పపరర: చసదట శశఖర రరవప ఆలసకక

తసడడ:ట పపదబ నలయఖ ఆలసకక
ఇసటట ననస:80-6-280
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరస కలమమర దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : పదమశక దగబరపరటట
ఇసటట ననస:80-6-286
వయససస:26
లస: పప
3670 AP151000420197
పపరర: ఆసజననయబలల దగబరపరటట

94-154/430

3684 MLJ3700937
పపరర: సరమమమ జఖస వనసపర

94-154/448

భరస : కకటటశశర రరవప వనసప
ఇసటట ననస:80-6-289
వయససస:73
లస: ససస స
94-154/450

3687 MLJ2447233
పపరర: వజయలకడమ పరపన

94-154/451

భరస : కకటటశశరరరవప పరపరన
ఇసటట ననస:80-6-290
వయససస:43
లస: ససస స
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3688 MLJ3699691
పపరర: హనసమమయమమ పరపరన

94-154/452

భరస : ససబబబరరవప పరపరన
ఇసటట ననస:80-6-290
వయససస:74
లస: ససస స
3691 AP151000420401
పపరర: ఆసజననయబలల ననరరళళ ననరరళర

94-154/455

94-154/457

94-154/460

94-154/463

94-154/466

94-154/702

94-153/359

94-154/471

తసడడ:ట ననగభబషణస అలమమలకల
ఇసటట ననస:80-6-295
వయససస:29
లస: పప
3715 NDX1373182
పపరర: ససబబబరరయబడడ మమజగటట
తసడడ:ట వనసకట రతరస మమజగటట
ఇసటట ననస:80-6-297
వయససస:78
లస: పప

94-154/461

3701 MLJ3698735
పపరర: వనసకట రరమకకకషష పపలపరటట

3704 MLJ2443752
పపరర: కగశవరరవప పపరర

94-154/474

3696 MLJ0815084
పపరర: శకరరసమబరగస ననరరళళ

94-154/459

3699 MLJ2446847
పపరర: కలమమరగ పపరర

94-154/462

94-154/464

3702 MLJ0816207
పపరర: పపరగశశరరరవప పపలపరటట

94-154/465

తసడడ:ట శక రసగననయకలలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:40
లస: పప
94-154/467

3705 MLJ0819433
పపరర: రరధనకకకషష మబరగస దసదసబపపడడ

94-154/468

తసడడ:ట రరమమబరగస దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:60
లస: పప

94-156/965 3708 SQX2299816
3707 NDX2778785
పపరర: లకడమ థధరరమలమదతవ ఇమమడడశశటట
పపరర: రరధన కకషష మబరగస దసదసబపపడడ

3710 MLJ3700978
పపరర: ననగదధపసక ఆలమకలమ

94-154/456

భరస : కగశవరరవప పపరర
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:80-6-295
వయససస:47
లస: పప
3712 NDX0853432
పపరర: సరయచననరరవప అలమమలకల

3698 AP151000423469
పపరర: కళళవత పపలపరటట

3693 AP151000423220
పపరర: లకడమ నరసమమ ననరరళళ

తసడడ:ట ఆసజననయబలల ననరరళర
ఇసటట ననస:80-6-293
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప పపరర
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట రరఢ కకషష మబరగస దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:31
లస: పప
3709 NDX2406023
పపరర: హనసమసతరరవప రరమశశటట

94-154/458

తసడడ:ట శక రసగననయకలలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట శకరసగననయకలలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:41
లస: పప
3706 NDX2788115
పపరర: రవ బబబబ దసదసబపపడడ

3695 NDX2153914
పపరర: వనసకట వసశ తతజ పపజయవపల

94-154/454

భరస : ఆసజననయబలల ననరరళర
ఇసటట ననస:80-6-293
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రసగననయకలలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరధన కకషష దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:51
లస: ససస స
3703 AP151000420299
పపరర: శకనవరసరరవప పపలపరటట

94-153/688

తసడడ:ట రవసదట బబబబ పపజయవపల
ఇసటట ననస:80-6-293
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:36
లస: ససస స
3700 NDX2053387
పపరర: ఝమనస రరణణ దసదసబపపడడ

3692 NDX2943181
పపరర: వనసకకసడ దశరథరరమయఖ

3690 AP151000423465
పపరర: జయలకడమ చలర

భరస : ససబబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:80-6-292
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకకసడ లకమయఖ
ఇసటట ననస:80-6-293
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవసదటబబబబ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:80-6-293
వయససస:59
లస: ససస స
3697 MLJ3699733
పపరర: ససజజత పపలపరటట

94-154/453

తసడడ:ట ససబబబరరవప పరపరన
ఇసటట ననస:80-6-290
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటబటవప ననరరళర
ఇసటట ననస:80-6-292
వయససస:64
లస: పప
3694 AP151000423464
పపరర: రతరకలమమరగ పయమఖవపల

3689 MLJ3698693
పపరర: కకటటశశర రరవప పరపన

95-134/943

తసడడ:ట రరమమబరగస దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:80-6-294
వయససస:60
లస: పప
94-154/469

3711 MLJ3700960
పపరర: పదమశక ఆలమకలమ

94-154/470

తసడడ:ట సరయ సతఖననరరయణ అలమమలకల
ఇసటట ననస:80-6-295
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయ సతఖననరరయణ అలమమలకల
ఇసటట ననస:80-6-295
వయససస:51
లస: ససస స

3713 MLJ3697547
పపరర: సరయసతఖననరరయణ
అలమమలకల
తసడడ:ట ననగభబషణస అలమమలకల
ఇసటట ననస:80-6-295
వయససస:61
లస: పప

94-154/472

3714 MLJ3700895
పపరర: రరమశవకకటటశశరగ చలర

3716 NDX1895202
పపరర: లలఖ ససభబవ జజగబ

94-153/363

తలర : రరమ దతవ జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:27
లస: ససస స

94-154/473

భరస : బబలకకషరటన వప చలర
ఇసటట ననస:80-6-296
వయససస:33
లస: ససస స
3717 NDX2080364
పపరర: ఇసదస మమధవ జవరధద

94-153/364

భరస : అజయ బబబబ జవరధద
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:28
లస: ససస స
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94-153/365

భరస : మమరరత రరమ కలమమర జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:32
లస: ససస స
3721 AP151000423473
పపరర: వజయలకడమ జజగబ

94-153/368

94-153/371

94-153/374

94-153/377

94-153/380

94-153/383

తసడడ:ట శశషయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:80-7-298
వయససస:75
లస: పప
3739 NDX1902486
పపరర: మహహశశరగ సససదట పరసడడయన

3728 AP151000420160
పపరర: వషష
ష మబరగస జజగబ

3731 NDX1427526
పపరర: రతర కలమమర కరర పరలలస

3734 NDX2432052
పపరర: పరవన జజఖత కరర పరలలస

94-153/386

94-153/375

94-153/389

3745 AP151000420065
పపరర: రరమకకషష జసధనఖల

94-153/392

3726 NDX0591271
పపరర: భబరర వ శసకర జజగబ

94-153/373

3729 MLJ2446789
పపరర: పదమజ కరర పరలలస

94-153/376

94-153/378

3732 MLJ3697786
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప గగపసశశటట

94-153/381

3735 MLJ3699501
పపరర: వనసకట కకషష రరవప కళళఖణస
తసడడ:ట వనసకట కకషరష రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:80-7-298
వయససస:68
లస: పప

3737 NDX1132448
పపరర: లకడమలమవణఖ మతస సటట

3738 MLJ3699972
పపరర: లలమకలమమరర మతస సటట

3743 MLJ0818997
పపరర: పటకరశ కలమమర మతస సటట

94-153/384

తసడడ:ట వనసకయఖ మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:69
లస: పప

94-153/382

94-153/385

భరస : శకనవరసరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:37
లస: ససస స
94-153/387

3741 MLJ3700044
పపరర: పదనమవత జసధనఖలమ

94-153/388

భరస : రఘబరరమరరవ జసధనఖల
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:76
లస: ససస స
94-153/390

తసడడ:ట దనమదరరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:36
లస: పప
3746 MLJ0812818
పపరర: దనమదర రరవప మతస సటట

94-153/379

తసడడ:ట ననగభబషణస గగపసశశటట
ఇసటట ననస:80-7-297
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట రతర కలమమర కరర పరలలస
ఇసటట ననస:80-7-297 R AGRAHARAM
వయససస:21
లస: ససస స

3740 MLJ0814285
పపరర: గగరగజకలమమరగ మతస సటట

94-153/370

భరస : రతరకలమమర కరర పరలలస
ఇసటట ననస:80-7-297
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దనమదరరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:63
లస: ససస స

3742 MLJ3698024
పపరర: వనసకట శవ ననగ కకషష కకశశర
గబఱఱ స
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:33
లస: పప

3723 AP151000423308
పపరర: ఆదదలకడమ జజగబ

తసడడ:ట గగపరల కకషష జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:28
లస: పప

భరస : పటకరష కలమమర మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదట పరసడడయన పరసడడయన
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట రఘబరరమమరరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:54
లస: పప

94-153/372

తసడడ:ట సరసబశవరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:80-7-297
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట మమణణకరఖరరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:80-7-297
వయససస:67
లస: పప
3736 MLJ0811653
పపరర: యలమసద ఇలమర

3725 NDX0939629
పపరర: కలమమర రరజజ జజగబ

94-153/367

భరస : శశషన రరవ జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:80-7-297
వయససస:58
లస: ససస స
3733 AP151000420404
పపరర: సరసబశవరరవప కరర పరలలస

94-153/369

తసడడ:ట వషష
ష మబరగస జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట హరగననథ బబబబ జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:38
లస: పప
3730 AP151000423302
పపరర: జజనకకదతవ కరర పరలలస

3722 MLJ2446987
పపరర: రమమదతవ జజగబ

3720 MLJ3699584
పపరర: అననరరధ జజగబ

భరస : శకనస కలమమర జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట వషష
ష మబరగస జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:26
లస: పప
3727 NDX0591313
పపరర: అజయ కలమమర జజగబ

94-153/366

భరస : భబణబ రమణ కలమమర జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వషష
ష మబరగస జజగబ
ఇసటట ననస:80-7-296
వయససస:45
లస: ససస స
3724 NDX1798497
పపరర: శరకవణ కలమమర జజగబ

3719 NDX0599399
పపరర: రమణణ జజగబ

3744 MLJ0810242
పపరర: శకనవరసరరవప మతస సటట

94-153/391

తసడడ:ట దనమదరరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:80-7-299
వయససస:43
లస: పప
94-153/393

3747 NDX1606799
పపరర: కలమమరగ రరజమననరర

94-153/395

భరస : దసరర పటసరద రరవప రరజమననరర
ఇసటట ననస:80-7-300
వయససస:46
లస: ససస స
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3748 MLJ3699949
పపరర: శవకలమమరర దళవరయ

94-153/397

3749 NDX1606781
పపరర: రరజగశశరగ రరజమననరర

భరస : వనసకట శవ రరఘవ రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:80-7-300
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : షణబమక ఆచనరగ రరజమననరర
ఇసటట ననస:80-7-300
వయససస:72
లస: ససస స

3751 NDX0766758
పపరర: దసరరరరరణణ దళవరయ

3752 MLJ3699956
పపరర: రరజఖ లకడమ దళవరయ

94-153/401

తసడడ:ట వనసకట శవరరఘవరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:38
లస: ససస స

3757 AP151000423389
పపరర: వజయలకడమ అకకల
భరస : కకటటశశరరరవప అకకల
ఇసటట ననస:80-7-302
వయససస:62
లస: ససస స
3760 MLJ2443125
పపరర: సరసబశవరరవప శవదననస

94-153/410

94-153/413

94-153/416

94-153/418

భరస : సపజనవల షపక
ఇసటట ననస:80-7-309
వయససస:43
లస: ససస స
3772 NDX2776995
పపరర: రమఖ గబదత

భరస : నటబఖర�
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:42
లస: ససస స

3761 NDX2514172
పపరర: పరదనల తటవనణణ

3764 NDX0850131
పపరర: మధసబబబబ పరదనల

94-153/689

94-153/411

94-153/414

94-220/786

3770 NDX0378513
పపరర: సపజదన షపక

94-153/419

3776 AP151000429575
పపరర: అనసనయ బబబబ�
భరస : శకకకషన�
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శక లకడమ ననరరయణ జజననరధసల
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:70
లస: ససస స
3756 MLJ3700036
పపరర: ఆదదలకడమ కగతనరపప

94-153/406

3759 MLJ3699444
పపరర: మధససనదనరరవప కగతనరపప

94-153/409

3762 MLJ3700010
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరగ పలర బబ తష

94-153/412

3765 MLJ3697810
పపరర: అమర ననద పలర బబ తష

94-153/415

తసడడ:ట కకసడలరరవప పలర బబ తష
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:42
లస: పప
3768 NDX1969122
పపరర: నససమమ షపక

94-153/417

తసడడ:ట సపజదన వల షపక
ఇసటట ననస:80-7-309
వయససస:24
లస: ససస స
3771 MLJ3699915
పపరర: రతనరకలమమరర గగపసశశటట

94-153/420

భరస : మమలకరరరర నరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:80-7-310
వయససస:41
లస: ససస స
94-156/966

భరస : ననగగసపససరరవ కలరపరటట
ఇసటట ననస:80-7-371
వయససస:64
లస: ససస స
94-156/398

94-153/403

భరస : అమర ననథ పలర బబ తష
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:44
లస: ససస స

3767 NDX2706026
పపరర: బల వనసకట శవ ననగ సరయ
కలమమర పలర బబ తష
తసడడ:ట అమరననథ పలర పప తష
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:18
లస: పప

3773 NDX3050127
పపరర: తషలశ కలమమరగ కలరపరటట

3753 NDX2218436
పపరర: వససత కలమమరగ జజననరధసల

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప కగతనరపప
ఇసటట ననస:80-7-302
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట పపదమరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:80-7-309
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస గబడత
ఇసటట ననస:80-7-310/1
వయససస:22
లస: ససస స
3775 MLJ0813543
పపరర: ససమన లతత బబబ�

94-153/408

తసడడ:ట నరసససహ రరవప పరదనల
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ పరదనల
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:50
లస: పప
3769 NDX1969106
పపరర: ఫరతమమ షపక

3758 AP151000423386
పపరర: హహహమమవత జజననరధసల

94-153/400

భరస : మధససనధనరరవప కగతనరపప
ఇసటట ననస:80-7-302
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరదనల మధస బబబబ
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప పరదనల
ఇసటట ననస:80-7-306
వయససస:49
లస: ససస స
3766 MLJ0819763
పపరర: నరసససహ రరవప పరదనల

94-153/405

భరస : సతఖననరరయణ జజననరధసల
ఇసటట ననస:80-7-302
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర శవదననస
ఇసటట ననస:80-7-305
వయససస:58
లస: పప
3763 MLJ0819771
పపరర: ససతనమహలకడమ పరదనల

94-153/402

తసడడ:ట లకమయఖ జజననరధసల
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:80
లస: పప
94-153/407

3750 MLJ3699964
పపరర: శరసత ఊమమమలలటట

భరస : శవరరమ కకషషయఖ ఉమమలలటట
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట శవ రరఘవ రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:39
లస: ససస స

94-153/404 3755 AP151000420475
3754 AP151000420424
పపరర: శక లకడమ ననరరయణ జజననరధసల
పపరర: సతఖననరరయణ జజననరధసల

తసడడ:ట రతస యఖ జజననరధసల
ఇసటట ననస:80-7-301
వయససస:73
లస: పప

94-153/398

3774 NDX1491505
పపరర: మననకడ బబబబ

94-156/397

భరస : మహహశ కలమమర బబబబ
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:29
లస: ససస స
94-156/399

3777 NDX1055169
పపరర: మహహష కలమమర బబబ

94-156/400

తసడడ:ట శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:31
లస: పప
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94-156/401

తసడడ:ట శకకషన�
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:47
లస: పప
3781 NDX0783837
పపరర: అనసరరధ వనసపర�

94-156/404

94-156/407

94-156/410

94-156/413

94-156/416

3788 MLJ0818914
పపరర: వనసకట రవబబబబ వనసపర

3791 MLJ0816603
పపరర: రతనరచనరగ మమరగజ

3794 NDX0799924
పపరర: ససతనరరమలకడమ� రరయపప ట లల�

94-156/419

3797 NDX0496414
పపరర: ఎస వససమత భబరర వ�

3800 NDX0383497
పపరర: శరఖసపటసరదస పస.కర.

భరస : రరమ లసగగశశర రరవప తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట కలమరన
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:46
లస: పప

3802 NDX1241884
పపరర: రరసచసదటన P K

3803 NDX1400936
పపరర: కకటయఖ గగల

94-156/425

తసడడ:ట C P కలమమరన
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:52
లస: పప
3805 NDX0848804
పపరర: భబసకర రరవప లలళర�
తసడడ:ట చటటట యఖ�
ఇసటట ననస:80-8-319
వయససస:39
లస: పప

94-156/411

94-156/414

3806 MLJ2456283
పపరర: నతనకలమమరగ పపసచరఖ
తసడడ:ట శకకకషష
ఇసటట ననస:80-8-321
వయససస:35
లస: ససస స

3786 AP151000429077
పపరర: పరరశత వనసపర

94-156/409

3789 AP151000426236
పపరర: భబసకరరరవప యమరగజ�

94-156/412

3792 AP151000426559
పపరర: సససదరరరవప వనసపర

94-156/415

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:64
లస: పప
94-156/417

3795 NDX1104520
పపరర: ఆర వ ఎన యస సదనశవ
రరయపప ట లల
తసడడ:ట ఆర వ పటసరద రరయపప ట లల
ఇసటట ననస:80-8-317
వయససస:27
లస: పప

94-156/418

94-156/420

3798 NDX1241892
పపరర: ధనఖ VP

94-156/421

భరస : శరఖమ పటసరద పరరకలనసమమమస
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:39
లస: ససస స
94-156/423

3801 NDX1197813
పపరర: వనసకట సతఖ కకరన అదతబపలర

94-156/424

తసడడ:ట పప లశశటట
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:48
లస: పప
94-156/426

3804 NDX1894980
పపరర: రరమ లసగగశశర రరవప
తటపపరమలలర
తసడడ:ట ససబబబరరవప తటపపరమలలర
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:72
లస: పప

94-156/427

94-156/429

3807 MLJ2456291
పపరర: వమలమకలమమరగ పరసచనరఖ

94-156/430

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:63
లస: పప
94-156/428

94-156/406

తసడడ:ట నరసససహచనరగ�
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:80-8-318
వయససస:32
లస: ససస స
94-156/422

3783 NDX0950253
పపరర: అసజనదతవ వనసప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:80-8-317
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరతరస� �
ఇసటట ననస:80-8-317
వయససస:37
లస: పప
3799 NDX1895012
పపరర: అసజన వరససత తటపపరమలలర

94-156/408

తసడడ:ట నరసససహచనరగ
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట గననశనమ శరమ
ఇసటట ననస:80-8-317
వయససస:35
లస: ససస స
3796 MLJ2451649
పపరర: ససరగష బబబబ� అసబటట�

3785 AP151000429628
పపరర: సరమమమ జఖస వనసపర

94-156/403

భరస : చసదటశశఖర
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట సససదర రరవప
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:45
లస: పప
3793 NDX1081611
పపరర: లలత శరరమ పరలలద

94-156/405

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరదస� �
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:35
లస: పప
3790 NDX0949222
పపరర: చసదటశశఖర వనసపర

3782 AP151000429078
పపరర: భవరన మమరగజ

3780 MLJ0813071
పపరర: శరఖససససదర బబబ

తసడడ:ట శక కకషన
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:52
లస: పప

భరస : రతరచనఖరగ
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:59
లస: ససస స
3787 MLJ2452415
పపరర: ససథనకర� కకరకపరటట�

94-156/402

తసడడ:ట శక కకషన�
ఇసటట ననస:80-8-312
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవబబబబ�
ఇసటట ననస:80-8-316
వయససస:34
లస: ససస స
3784 MLJ2457091
పపరర: మసజలదతవ వనసప� �

3779 MLJ0811778
పపరర: రరస కకశశర బబబ�

తసడడ:ట శకకకషన
ఇసటట ననస:80-8-321
వయససస:36
లస: ససస స
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94-156/431

తసడడ:ట శకకకషన
ఇసటట ననస:80-8-321
వయససస:36
లస: పప
3811 NDX2325629
పపరర: పదనమవత కకమసడనరగ

94-153/421

94-156/435

భరస : లలత కలమమర
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:35
లస: ససస స
3817 NDX1081850
పపరర: కమలమదతవ ఉపరధనఖయ

94-156/438

94-156/441

తసడడ:ట రరధతశరఖమ శరమ పలలడ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:27
లస: పప
3823 NDX1054923
పపరర: తటలలక శరమ పరలలద
తసడడ:ట ఘన శరఖమ శరమ పరలలద
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట కగ వ వ ఎల నరసససహచనరఖ కకమసడన
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:70
లస: పప

భరస : తతటలలక శరమ పరలలద
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:34
లస: ససస స

3815 AP151000429256
పపరర: మబన పలమరడ

3816 NDX1081728
పపరర: మసజ ఉపరధనఖయ

3818 NDX2278562
పపరర: పదనమవత కకమసడనరగ

తసడడ:ట రరజగసదపటసరదస� �
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:58
లస: పప
3832 MLJ2456499
పపరర: ససధనరరణణ వనమబరగ
భరస : ససబటమణఖస
ఇసటట ననస:80-8-324
వయససస:41
లస: ససస స
3835 MLJ0812966
పపరర: రరధ కకషషమబరగస� వజననపలర �
తసడడ:ట రరమగగపరలస� �
ఇసటట ననస:80-8-324
వయససస:69
లస: పప

94-156/439

3821 NDX1104942
పపరర: గగపరల శరమ పరలలడ

3822 NDX1054758
పపరర: ననరరయణ శరమ పలలర డ

94-156/442

3824 MLJ0814236
పపరర: గగరకలకమమర� ఘర�

3830 NDX1055003
పపరర: ననతమల ఉపరధనఖయ

3833 AP151000429190
పపరర: సశరరజఖలకడమ బచసచ

3836 NDX2165091
పపరర: లలత దతవ పససమరగస
భరస : రరసబబబబ పససమరగస
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-156/440

94-156/443

తసడడ:ట ఘన శరఖమ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:27
లస: పప
94-156/445

3825 NDX1552067
పపరర: అపసప రరడడడ దతశరరడడ

94-156/446

తసడడ:ట సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:38
లస: పప
94-156/448

3828 NDX2026590
పపరర: రరధత శరఖమ శరమ పళళళదత

94-156/449

తసడడ:ట శశహన లమల శరమ పళళళదత
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:53
లస: పప
94-156/451

94-156/452
3831 NDX2395234
పపరర: సససదర వరదనచనరఖ కకమసడనరగ

తసడడ:ట కగ వ వ ఎల నరసససహచనరఖ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:70
లస: పప
94-156/454

భరస : సతఖననరయణ
ఇసటట ననస:80-8-324
వయససస:62
లస: ససస స
94-156/456

3819 NDX2094787
పపరర: ననగరరరర న రరడడడ మదసబల
తసడడ:ట పపదబ ద రరడడడ మదసబల
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట మమగబ లమల
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:63
లస: పప
94-156/453

94-156/437

భరస : వనణబ గగపరల
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట ననధ లమల
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:48
లస: పప
94-156/450

94-156/434

భరస : సససదర వరదనచనరఖ కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:68
లస: ససస స

94-156/447 3827 NDX1054964
3826 MLJ2451300
పపరర: లలత కలమమర శరమ ఉపరధనఖయ
పపరర: వనణబగగపరల ఉపరధనఖయ

3829 MLJ0815514
పపరర: అనలలకమమర� ఘర�

94-156/436

తసడడ:ట అనలలకమమర� �
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శశరగ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:42
లస: పప

94-156/433

94-153/422 3813 NDX1081561
3812 NDX2325454
పపరర: సససదర వరరబచనరఖ కకమసడనరగ
పపరర: మమత శరమ పరలలద

తసడడ:ట రరధతశరఖమ శరమ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:28
లస: పప
94-156/444

3810 NDX1104611
పపరర: శకకకషషన పసచనరఖ

తసడడ:ట శసకర లమల జ
ఇసటట ననస:80-8-321
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరదతశరమ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నతమల
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:61
లస: ససస స
3820 NDX1770909
పపరర: లలమధర శరమ పలలడ

94-156/432

తసడడ:ట శక కకషన పసచనరఖ
ఇసటట ననస:80-8-321
వయససస:37
లస: పప

భరస : సససదర వరరబచనరఖ కకమసడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-322
వయససస:68
లస: ససస స
3814 NDX0849554
పపరర: ససజన ఉపరధనఖయ

3809 NDX2433415
పపరర: శకనవరస పసచనరఖ

3834 MLJ2451680
పపరర: ససబటమణఖస వనమబరగ

94-156/455

తసడడ:ట వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-8-324
వయససస:46
లస: పప
94-156/457

3837 NDX0849562
పపరర: హహమబసదస రరమసపటట

94-156/458

భరస : శశషషబబబబ
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:39
లస: ససస స
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3838 NDX1894626
పపరర: భవఖ కలమమర వనమబరగ

94-156/459

తసడడ:ట ససబటహమణఖస వనమబరగ
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:25
లస: పప
3841 NDX0848846
పపరర: శకనవరస రరమసపటట

94-156/462

94-156/465

94-156/467

94-156/470

94-156/473

భరస : శశషరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:80-8-325/1
వయససస:90
లస: ససస స
3856 MLJ2452449
పపరర: వనసకటకకషష మమడబబషస

94-156/476

3848 NDX2433092
పపరర: వనసకట లకడమ మమడభబశ

94-153/423

94-156/468

3846 NDX3153038
పపరర: శక దసరర కకమసడనరర

94-153/690

3849 NDX0802827
పపరర: జవరశజ వశశబటహమచనరగ�

94-156/471 3852 NDX1134956
3851 NDX2081131
పపరర: శక లకడమ జయసత కకమసడనరర
పపరర: ననగలలత మమడభబషస

భరస : రరమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:80-8-325/1
వయససస:62
లస: ససస స

3854 NDX0497057
పపరర: కగ వ కకషషమమచనరరఖలల

3855 NDX2165059
పపరర: వససమత భబరర వ మమడభబషస

3860 AP151000420104
పపరర: ఓననజ కరకరపరగస

3863 NDX1081751
పపరర: లకడమ పరరశత కకతత
స రగ

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:37
లస: ససస స

94-156/482
3865 MLJ0812008
పపరర: వనసకటరమమసతఖననరరయణగబపరస
� కలసదన�
తసడడ:ట కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:33
లస: పప

3866 MLJ0812024
పపరర: ఆసజననయవరపటసరదసగబపరస
కలసదన
తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:34
లస: పప

94-156/469

94-156/472

తసడడ:ట వ గగపరల కకషషమమచనరరఖలల కకమసడనర
ఇసటట ననస:80-8-325/1
వయససస:23
లస: ససస స

3857 MLJ2452019
పపరర: రరమమసజననయపటసరదస గగసటబర

94-156/464

తసడడ:ట వరబటహహమసదనటచనరగ�
ఇసటట ననస:80-8-325
వయససస:33
లస: పప

94-156/474

94-156/475

భరస : వనసకట కకషష మమడభబషస
ఇసటట ననస:80-8-325/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-156/477

3858 NDX1104595
పపరర: రసగరచనరరఖలల మమడభబషస

94-156/478

తసడడ:ట వనసకటబచనరరఖలల
ఇసటట ననస:80-8-325/4
వయససస:64
లస: పప
94-153/424

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కర
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:45
లస: పప
94-156/479

3843 AP151000429571
పపరర: తషలసస పససమరగస

తసడడ:ట వ జ కకషషమ చనరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:80-8-325
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:80-8-325/3
వయససస:45
లస: పప

భరస : హహ ననజ కర
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:31
లస: ససస స
3862 NDX1081785
పపరర: పపజత మదడగబ

94-156/466

తసడడ:ట నరసససహచనరగ
ఇసటట ననస:80-8-325/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట రరమమచనరరర
ఇసటట ననస:80-8-325/2
వయససస:39
లస: పప
3859 MLJ3700184
పపరర: పదనమవత కరకరపరగస

3845 MLJ2452647
పపరర: లకడమననరరయణ పససమరగస

94-156/461

భరస : లకడమననరయణ
ఇసటట ననస:80-8-324/6
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రసగరచనరరఖలల మమడభబశన
ఇసటట ననస:80-8-325
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:80-8-325
వయససస:46
లస: పప
3853 NDX0496471
పపరర: డడ కకషషవనణమమ

94-156/463

తసడడ:ట మమణణకఖస
ఇసటట ననస:80-8-324/6
వయససస:77
లస: పప

భరస : కకషషచనరరఖలల
ఇసటట ననస:80-8-325
వయససస:49
లస: ససస స
3850 MLJ2451946
పపరర: వనసకటశశషషబబబబ� రరమశశటట �

3842 NDX1241900
పపరర: ననగ వనసకట సరగరగక పస

3840 NDX0848812
పపరర: అనల కలమమర తమమశటట

తసడడ:ట రమణ
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట హరగబబబబ
ఇసటట ననస:80-8-324/6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-8-324/6
వయససస:37
లస: పప
3847 NDX0496406
పపరర: కగ పదమజ

94-156/460

తసడడ:ట ససబటమణఖఎస వనమబరగ
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట శశషయఖ
ఇసటట ననస:80-8-324/1
వయససస:55
లస: పప
3844 NDX0410480
పపరర: హరగబబబబ పససమరగస

3839 NDX2081347
పపరర: అజయ కలమమర వనమబరగ

94-153/691
3861 NDX2759355
పపరర: వనసకట లకడమంస పటసనర చససడనరగ

భరస : శకనవరసరరవప చససడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:40
లస: ససస స
94-156/480

3864 NDX1081793
పపరర: కకటటశశరగ మదడడగబ

94-156/481

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:49
లస: ససస స
94-156/483

94-156/484
3867 NDX1055425
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప కకతత
స రగ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:45
లస: పప
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94-156/485

తసడడ:ట అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:45
లస: పప
3871 NDX2081065
పపరర: రవతతజ మదనడడగబ

94-156/488

94-156/491

94-156/494

3875 AP151000429116
పపరర: హహహమమవత కలసదన

3878 NDX0496646
పపరర: ఎస లకడమ తనయమరర

94-156/497

3881 AP151000429352
పపరర: ససశల కరకరపరగస

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:80-8-328
వయససస:60
లస: పప
94-156/503

94-156/506

భరస : హరగ కకషష నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:28
లస: ససస స

3890 AP151000429479
పపరర: లకడమససవరష గరలర

94-156/509

3893 AP151000426011
పపరర: వనసకటరరమపటసరద గరలర�
తసడడ:ట పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:80-8-331
వయససస:54
లస: పప

94-153/425

94-156/490

3876 AP151000429037
పపరర: వజయలకడమ పరరగక

3879 NDX1894659
పపరర: మమధసరగ కరకరపరగస

94-156/496

94-156/498

94-156/499
3882 NDX1779927
పపరర: లకడమ శక వనసకటటశశర రరవప
కరకరపరగస
తసడడ:ట ఉమమ మహహశశర రరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:80-8-328
వయససస:31
లస: పప

94-156/501

3885 NDX1932798
పపరర: వనసకట రరధదక చకరక

94-156/502

తసడడ:ట కకషష చకరక
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/504

3888 NDX1747205
పపరర: యశశసత కకషష చకరక

94-156/505

తసడడ:ట కకషష చకరక
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:26
లస: పప
94-156/507

3891 NDX2278570
పపరర: సరయ కకషష గరలర

94-156/508

తసడడ:ట వనసకట రరమ పటసరద గరలర
ఇసటట ననస:80-8-331
వయససస:21
లస: పప
94-156/510

3894 NDX1747189
పపరర: వర పటసరద అలర సశశటట

94-156/511

తసడడ:ట జగననమహన రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:80-8-332
వయససస:51
లస: పప

94-153/426 3897 MLJ3700218
3896 NDX1385061
పపరర: జయ వనసకట చసదటవత నరహరగ
పపరర: వనసకట రతనరకలమమరగ నరహరగ

తసడడ:ట శకనవరస నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:31
లస: ససస స

94-156/493

తసడడ:ట ఉమ మహహశశర రరవప కరకరపరగస
ఇసటట ననస:80-8-328
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమపటసరదస
ఇసటట ననస:80-8-331
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరమ పటసరద గరలర
ఇసటట ననస:80-8-331
వయససస:24
లస: పప
3895 NDX1385038
పపరర: శరరష నరహరగ నరహరగ

94-156/495

తసడడ:ట కకషష చకరక
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట శకరరమశశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:46
లస: పప
3892 NDX1747213
పపరర: వసశ కకషష గరలర

3887 NDX1747197
పపరర: అశకత కకషష చకరక

3873 NDX0496497
పపరర: మమనక పరరగక

భరస : నసదసలమల
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:80-8-330
వయససస:50
లస: ససస స
3889 MLJ0819375
పపరర: కకషష చకరక

94-156/492

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-8-328
వయససస:77
లస: ససస స

94-156/500 3884 NDX0496927
3883 AP151000426133
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప కరకరపరగస�
పపరర: సస.హహచ. ససనత

94-156/487

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నగగష కలమమర
ఇసటట ననస:80-8-327/5
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:80-8-328
వయససస:57
లస: ససస స

3886 NDX0497370
పపరర: ధనలకడమ చకరక

94-156/489

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట నసదనలమల
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:34
లస: పప
3880 NDX0271981
పపరర: కమమలదతవ కరకరపరగస�

3872 NDX0496695
పపరర: సప నక పరరగక

3870 AP151000426248
పపరర: నసదనలమల పరరగక

తసడడ:ట గగరగలమల
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-8-327/4
వయససస:44
లస: ససస స
3877 MLJ0812115
పపరర: ససనలలకమమర పరరగక

94-156/486

తసడడ:ట కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:80-8-327
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప మదనడడగబ
ఇసటట ననస:80-8-327/2
వయససస:28
లస: పప
3874 MLJ0816066
పపరర: రమమదతవ అచసఖత

3869 NDX1054386
పపరర: నగగష కలమమర మదడగబ

94-153/427

భరస : రసగననయకలలల నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:53
లస: ససస స
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3898 MLJ3697877
పపరర: ఉదయ కలమమర నరహరగ

94-153/428

తసడడ:ట రసగననయకలలల నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:35
లస: పప
3901 NDX3116209
పపరర: ఆసజననయబలల తవశ

94-153/692

94-156/514

94-156/969

94-153/433

94-153/436

94-153/439

94-153/442

తసడడ:ట లలమధర బబబ
ఇసటట ననస:80-8-341
వయససస:25
లస: పప
3922 NDX1382654
పపరర: దధపసక కనమరర పపడడ

3908 MLJ3697851
పపరర: హరగ కకషష నరహరగ

3911 NDX2132678
పపరర: మహహసదట సససహ సససప దదయమ

3914 MLJ3697943
పపరర: వనసకట రరజగష బబలననగబ

94-153/431

3906 NDX3047164
పపరర: ఆసజననయబలల తవశ

94-156/968

3909 NDX0599480
పపరర: రరననదతవ బ

94-153/432

94-153/434

3912 NDX0590430
పపరర: అభషపక కలమమర బ

94-153/435

తసడడ:ట మహహశ కలమమర బ
ఇసటట ననస:80-8-337
వయససస:30
లస: పప
94-153/437

3915 MLJ0819110
పపరర: ననగ వనసకట రరఘవనసదట
బబలననగబ
తసడడ:ట కనకరతరస బబలననగబ
ఇసటట ననస:80-8-340
వయససస:37
లస: పప

94-153/438

3918 NDX0939728
పపరర: లత బబబ

94-153/441

94-153/440
3917 MLJ0819367
పపరర: వనసకట శవ కనకరతరస
బబలననగబ
తసడడ:ట రరధనకకషషగగపరలరరవప బబలననగబ
ఇసటట ననస:80-8-340
వయససస:71
లస: పప

భరస : లలమధర బబబ
ఇసటట ననస:80-8-341
వయససస:56
లస: ససస స

3920 MLJ3697950
పపరర: భరత కలమమర బబబ

3921 AP151000420348
పపరర: లలమధర బబబ

94-153/443

94-153/446 3924 MLJ3700283
3923 NDX1083831
పపరర: వనసకట శవ ససధఖ కనమరర పపడడ
పపరర: సరళళ దతవ కనమరర పపడడ

భరస : వనసకట ససరగష కలమమర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజగష కలమమర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:36
లస: ససస స

3925 MLJ0814616
పపరర: లలమ శరఖమ సససదరగ
కనమరర పపడడ
తసడడ:ట శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:40
లస: ససస స

3926 AP151000423382
పపరర: లకడమకలమమరగ కనమరర పపడడ

3927 AP151000423381
పపరర: ససతనమహలకడమ కనమరర పపడడ

భరస : రరమచసదటరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:47
లస: ససస స

94-153/444

తసడడ:ట శకనవరస బబబ
ఇసటట ననస:80-8-341
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:28
లస: ససస స
94-153/448

94-156/513

భరస : అభష కలమమర బ
ఇసటట ననస:80-8-337
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట లలమధర బబబ
ఇసటట ననస:80-8-341
వయససస:32
లస: పప
94-153/445

3903 AP151000429053
పపరర: వనసకటరతరకలమమరగ నరహరగ

తసడడ:ట ససరఖననరరయణ తవశ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట శవ కనకరతరస బబలననగబ
ఇసటట ననస:80-8-340
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట హకజ పరగహర
ఇసటట ననస:80-8-340
వయససస:55
లస: పప
3919 NDX2107762
పపరర: అనరరధ బబబ

94-156/515

తసడడ:ట పటబబట సససహ సససప దదయమ ఓ
ఇసటట ననస:80-8-337
వయససస:29
లస: పప

భరస : కనకరతరస బబలననగబ
ఇసటట ననస:80-8-340
వయససస:57
లస: ససస స
3916 NDX0049106
పపరర: మబల సససగ పరగహర

3905 MLJ0811497
పపరర: హరగకకషష నరహరగ

94-153/430

భరస : చనరసగననయకలలల
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగననయకలలల నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-334
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట ననగవర కలమమర బ
ఇసటట ననస:80-8-337
వయససస:29
లస: పప
3913 AP151000423292
పపరర: రరజససలలచన బబలననగబ

94-156/512

తసడడ:ట చనరసగననయకలలల
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల తవశ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:26
లస: ససస స
3910 NDX0590489
పపరర: అమత కలమమర బ

3902 NDX0496505
పపరర: రరజగశశరగ టట

3900 MLJ3697869
పపరర: రసగననయకలలల నరహరగ

తసడడ:ట శకమననరరరయణ నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట చనరసగననయకలలల
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:33
లస: పప
3907 NDX3048030
పపరర: భరత తవశ

94-153/429

తసడడ:ట రసగననయకలలల నరహరగ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ససరఖననరరయణ తవశ
ఇసటట ననస:80-8-333
వయససస:54
లస: పప
3904 MLJ0811471
పపరర: ఉదయబకమమర నరహరగ

3899 MLJ3697893
పపరర: శకనవరస నరహరగ

94-153/449

94-153/447

94-153/450

భరస : రరమకకషష కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:58
లస: ససస స
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3928 AP151000423380
పపరర: హహహమమవత కనమరర పపడడ

94-153/453

భరస : వనసకటననగభబషణరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:67
లస: ససస స

94-153/452 3930 MLJ0814723
3929 NDX1346030
పపరర: మహహష కలమమర కనమరర పపడడ
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర
కనమరర పపడడ
తసడడ:ట రరమ చసదట రరవప కనమరర పపడడ
తసడడ:ట రరమకకకషష కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:27
లస: పప
వయససస:39
లస: పప

3931 AP151000420297
పపరర: రరజగష కలమమర కనమరర పపడడ

3932 MLJ0814624
పపరర: శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ

94-153/456

94-153/451

94-153/454

తసడడ:ట రరమకకషష కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:40
లస: పప
3934 NDX1427534
పపరర: రరమ దతవ పలర పప తష

94-153/457

భరస : ససబటహమణఖస పలర పప తష
ఇసటట ననస:80-8-343
వయససస:40
లస: ససస స
3937 MLJ3700317
పపరర: సససధస గబరకస

94-153/460

తసడడ:ట ననగభబషణరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:59
లస: పప

3935 NDX1969205
పపరర: ససబటహమణఖస పలర పప తష

3936 MLJ3700291
పపరర: అరచన తడడవరయ

3938 NDX1969221
పపరర: వరణణ గబడడవరడ

3939 AP151000423321
పపరర: గగరరమలలరశశరగ గబరకస

3941 NDX0378661
పపరర: శకహరర తనడడవరయ

94-153/466

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:38
లస: పప
3946 AP151000420347
పపరర: కకషరషరరవప తడడవరయ
తసడడ:ట ననరరయణ తడడవరయ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:62
లస: పప
3949 MLJ3700242
పపరర: వరణణ కరజజ

94-153/471

భరస : సరసబశవరరవప కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:53
లస: ససస స
3955 MLJ3697919
పపరర: శరఖమ సససదర కరజ
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:50
లస: పప

94-153/465

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరవప తనడడవరయ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:36
లస: పప

3942 MLJ3698008
పపరర: వనసకట శవ ననగ ఫణణ కలమమర
గబఱఱ స
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:36
లస: పప

3944 NDX1969247
పపరర: లకడమ కరసతన రరవప గబడడవరడ

3945 AP151000420312
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గబరకస గబరకస

94-153/468

94-153/464

94-153/467

3947 NDX2738227
పపరర: వజయ కకరణ గబడడవరడ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:61
లస: పప
94-153/693

3950 NDX0275057
పపరర: మననహరగ అపపల

3953 NDX0599092
పపరర: భబనసమత సనరగ

94-153/472

3956 MLJ3697901
పపరర: రరమమరరవప కలరగసవనసటట
తసడడ:ట కగశవ రరవప కలరగసవనసటట
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:54
లస: పప

94-153/470

3951 MLJ3700234
పపరర: కరమమశశరగ కలరగసవనసటట

94-153/473

భరస : రరమమరరవప కలరగసవనసటట
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:53
లస: ససస స
94-153/475

భరస : రరమమనసద పటకరశస సనరగ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:67
లస: ససస స
94-153/477

3948 NDX1427559
పపరర: లకడమ నరమల దతవ కరజజ
తసడడ:ట శరఖమ సససదర కరజజ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:50
లస: ససస స
94-153/474

94-153/462

భరస : వనసకటటశశరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట లకకమ కరసతరరవట గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:20
లస: పప

భరస : శరఖమసససదర కరజజ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:46
లస: ససస స
3952 MLJ3700259
పపరర: మలలశశరగ కకతత
స రగ

94-153/461

తసడడ:ట ససబటహమణఖస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:55
లస: పప
94-153/469

94-153/459

భరస : వనసకట కకషష రరవప తడడవరయ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:32
లస: ససస స

3940 NDX2107812
పపరర: కకషష కలమమరగ తడడవరయ

3943 MLJ3698016
పపరర: వనసకట శవ ననగరరజజ గబఱఱ స

94-153/458

తసడడ:ట మబరళ కకషష మబరగస పలర పప తష
ఇసటట ననస:80-8-343
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడమ కరసతనరరవపH గబడడవరడ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప తడడవరయ
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:56
లస: ససస స

3933 AP151000420464
పపరర: రరమచసదటరరవప కనమరర పపడడ

తసడడ:ట K V ననగభబషణస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-8-342
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట శవననగ ఫణణ కలమమర గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-344
వయససస:34
లస: ససస స
94-153/463

94-153/455

3954 NDX0590414
పపరర: రరసబబబబ జ

94-153/476

తసడడ:ట లకమయఖ జ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:43
లస: పప
94-153/478

94-153/479
3957 MLJ3697422
పపరర: వనసకట సతఖనననరరయణ అపపల

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అపపల
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:54
లస: పప
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3958 AP151000420170
పపరర: రరమనసదపటకరశస సనరగ

94-153/480

తసడడ:ట కలమమరసరశమ సనరగ
ఇసటట ననస:80-8-345
వయససస:69
లస: పప
3961 NDX2488625
పపరర: ససబటహమణఖస అచసఖత

94-153/483

3962 NDX3190568
పపరర: శరకవణణ చమట

94-153/625

3965 NDX1448175
పపరర: శలప దతవ వపగగరరరల
భరస : కకటటశశర రరవప వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:28
లస: ససస స

3967 AP151000423426
పపరర: ససభబషసణణ వపగగరరరల

3968 AP151000423410
పపరర: రరజఖలకడమ వపగగరరరల

94-153/486

తసడడ:ట లలనన బబబబ వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట లలనన బబబబ వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:37
లస: పప
3973 AP151000423537
పపరర: పదమ చససడనరర

94-153/694

3971 NDX1448092
పపరర: రరజగసదట పటసరద వపగగరరరల

94-153/484

94-153/490

3972 AP151000420434
పపరర: లలనన బబబబ వపగగరరరల

94-153/491

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:61
లస: పప

94-153/493 3975 AP151000423538
94-153/494
3974 MLJ2446805
పపరర: మహహన పదమకలమమరగ చససడనరగ
పపరర: వనసకట సశరరజఖలకడమ చససడనరర

3977 NDX1869900
పపరర: వనసకటననగసరయ అనల
కలమమర చససడనరగ
తలర : పదమ చససడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:25
లస: పప

94-153/496

3979 NDX2441616
పపరర: లకడమ ససధనకర చససడనరగ

3980 NDX2441731
పపరర: ససషమ గబరకస

94-153/499

భరస : గబపరస జ వ ఏన కగ గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:32
లస: ససస స
3985 MLJ0812677
పపరర: శవకకటటశశరగబపరస గబరకస
తసడడ:ట గగపరలకకషష గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:67
లస: ససస స

3983 MLJ0811455
పపరర: సతఖవత గబరకస

3986 MLJ0812669
పపరర: గబపరస జ వ ఎన కగ
తసడడ:ట కకటటశశరరరవప కగ
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:39
లస: పప

94-153/497

94-153/500
3981 NDX1830083
పపరర: కరశ అనరపపరష ఆలలఖఖ గబఱఱ స

భరస : శవ కకటటశశర గబపరస గబఱఱ స
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:33
లస: ససస స
94-153/502

భరస : గగపరలకకషష గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:57
లస: ససస స
94-153/504

3978 AP151000420573
పపరర: లకడమపటసరద చససడనరర
తసడడ:ట సరసబశవరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:52
లస: పప

భరస : హరగ హర కలమమర గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:29
లస: ససస స
94-153/501

94-153/485

94-153/488

94-153/495
3976 NDX2441558
పపరర: కగడర వనసకట గబరర సరయ కకషష
చససడనరగ
తసడడ:ట లకడమ ససధనకర చససడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:21
లస: పప

3982 MLJ3700341
పపరర: శరకవణణ గబరకస

3966 MLJ2446607
పపరర: లకడమపటసనర వపగగరరరల

3969 NDX1471754
పపరర: యస యస టట మలర కరరరర న
నసతస కక
తసడడ:ట శకనవరసరరవప నసతస కక
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకడమససధనకర� చససడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప చససడనరగ
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:54
లస: పప

94-156/516

94-153/487

భరస : లకడమపటసరద చససడనరర
ఇసటట ననస:80-8-352
వయససస:45
లస: ససస స

94-153/498

3963 NDX0496729
పపరర: ఏ ససభబషసణణ

భరస : రరజగసదపటసరద వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట లలనన బబబబ వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:43
లస: పప
94-153/492

94-153/482

భరస : ససబటహమణఖస
ఇసటట ననస:80-8-347
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లలనన బబబబ వపగగరరరల
ఇసటట ననస:80-8-349
వయససస:57
లస: ససస స
94-153/489

3960 NDX2488617
పపరర: ససభబషసణణ అచసఖత

తసడడ:ట ససబటహమణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:80-8-347
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:80-8-347
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప వరమలర
ఇసటట ననస:80-8-347, g.s.s enclaves
వయససస:19
లస: పప

3970 MLJ0816348
పపరర: కకటటశశరరరవప వపగగరరరల

94-153/481

తసడడ:ట గగపరల రరవప కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:80-8-346
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట కకటయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:80-8-347
వయససస:42
లస: పప
3964 NDX2540987
పపరర: శకకరసత వరమలర

3959 MLJ3697927
పపరర: సరసబశవ రరవప కకతత
స రగ

3984 MLJ3697448
పపరర: హరగహర కలమమర గబఱఱ స

94-153/503

తసడడ:ట గగపరల కకషష గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:31
లస: పప
94-153/505

3987 MLJ0811331
పపరర: గగపరలకకషష గబరకస

94-153/506

తసడడ:ట కకటయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:66
లస: పప
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94-153/507

తసడడ:ట కకటయఖ� గబరకస
ఇసటట ననస:80-8-353
వయససస:67
లస: పప
3991 NDX0599290
పపరర: సనరఖ మననజజ ప ఆర

94-153/510

94-153/513

94-153/516

94-153/519

94-153/522

94-156/520

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:80-9-76
వయససస:61
లస: ససస స
4009 AP151000429228
పపరర: జయపటద పచచశశటట

94-156/523

తసడడ:ట నననర బచనచ షపక
ఇసటట ననస:80-9-357
వయససస:35
లస: పప

94-153/517

4001 MLJ3698255
పపరర: నరగసదట దనసరగ

94-153/520

94-156/526

94-156/517

4007 NDX1552034
పపరర: దదవనష సప లసకక

94-156/521

4013 NDX2107986
పపరర: అమరరనరసర షపక

4016 AP151000429367
పపరర: లలతన కలమమరగ చకరక
భరస : అధదపత రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-9-357/4
వయససస:53
లస: ససస స

94-153/515

3999 NDX0275982
పపరర: వజయకలమమరగ దనసరగ

94-153/518

4002 MLJ3697471
పపరర: ఈశశరపటసరద దనసరగ

94-153/521

4005 MLJ0811034
పపరర: హనసమసతరరవప� కకతస �

94-156/518

తసడడ:ట గగపరలకకషషమబరగస� �
ఇసటట ననస:80-9-70
వయససస:46
లస: పప
4008 NDX1552042
పపరర: కరసత లమల జరజన సప లసకక

94-156/522

తసడడ:ట సప కల చసద జ జరజన
ఇసటట ననస:80-9-179
వయససస:61
లస: పప
94-156/524

4011 NDX0849588
పపరర: తనయమరమమ ససదబ నబతష
స న

94-156/525

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:80-9-269
వయససస:80
లస: ససస స
94-156/527

భరస : జజరబబషర షపక
ఇసటట ననస:80-9-357
వయససస:30
లస: ససస స
94-156/529

3996 AP151000423054
పపరర: వజయలకడమ దనసరగ తరరమల

తసడడ:ట రరజగశశరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:63
లస: పప

4004 NDX2165133
పపరర: ననగ అరవసద కమల
చదలవరడ
తసడడ:ట వనసకటటసశరరరరవ చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-9-70
వయససస:26
లస: పప

4010 MLJ2456820
పపరర: ససభదట పబబశశటట � �

94-153/512

భరస : పరనకరలరరయబడడ దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:80-9-180
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చసదటశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:80-9-318
వయససస:47
లస: ససస స
4015 NDX2108620
పపరర: జజర బబషర షపక

3998 AP151000423030
పపరర: భవరన దనసరగ

3993 MLJ3700549
పపరర: నరజ దనసరగ

భరస : రమమష దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట కరసత లమల
ఇసటట ననస:80-9-179
వయససస:25
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:80-9-180
వయససస:48
లస: ససస స
4012 NDX0271338
పపరర: ససజజత గరడడపరగస

94-153/514

తసడడ:ట వనసకట రరమ మబరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట రరజగశశరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:67
లస: పప
4006 AP151000429091
పపరర: అనరపపరష దతసస

3995 MLJ0811125
పపరర: హరగపసటయ దనసరగ

94-153/509

తసడడ:ట ఈశశరపటసరద దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఈశశరపటసరద దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట ఈశశర పటసరద దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:33
లస: పప
4003 AP151000420044
పపరర: పరనకరలరరయబ
డ దనసరగ

94-153/511

భరస : నరగసదట దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పటత
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:54
లస: ససస స
4000 MLJ3698305
పపరర: వనసకటటశ దనసరగ

3992 NDX0599373
పపరర: వ లకడమ సరహహతఖ పస బ

3990 NDX2153856
పపరర: శక హరగ రరవప వనమ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ వనమ
ఇసటట ననస:80-8-355
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమకకషష పస బ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట ఈశశరపటసరదస దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:38
లస: ససస స
3997 NDX2184174
పపరర: జయశక పటత

94-153/508

తసడడ:ట శకహరగ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:80-8-355
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమకకకషష పస ఆర
ఇసటట ననస:80-9
వయససస:28
లస: ససస స
3994 MLJ0811158
పపరర: ససధనరరణణ దనసరగ

3989 MLJ2447159
పపరర: ననగపపరగషమ వనమ

4014 NDX0496612
పపరర: కగ ననగగశశరగ�

94-156/528

భరస : జననరద న రరవప�
ఇసటట ననస:80-9-357
వయససస:46
లస: ససస స
94-156/530

4017 NDX0802850
పపరర: చకరక రరజగసదట ఫణణకలమమర

94-156/531

తసడడ:ట అధదపత రరవప
ఇసటట ననస:80-9-357/4
వయససస:30
లస: పప
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94-156/532

తసడడ:ట అధదపతరరవప
ఇసటట ననస:80-9-357/4
వయససస:31
లస: పప
4021 NDX3050408
పపరర: ననగలకడమ చకక

94-156/973

94-156/535

94-156/538

94-156/540

94-156/543

94-156/546

తసడడ:ట వజయమహన
ఇసటట ననస:80-9-365
వయససస:36
లస: పప

4034 MLJ2451706
పపరర: ససరగష సకలమ

4037 AP151000426697
పపరర: వరరసజననయబలల మమజగటట

94-156/550

4040 MLJ2456143
పపరర: లలతకలమమరగ చనర

94-156/539

4029 NDX3278181
పపరర: వనసకట కకషష చవల

94-153/742

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప చవల
ఇసటట ననస:80-9-359
వయససస:38
లస: పప
94-156/541

94-156/553

4043 MLJ2451136
పపరర: బటహమయఖ చనర

94-156/544

4035 NDX3249547
పపరర: ననగ వరగద న తలర స

94-154/725

భరస : సరసబశవరరవప తలర స
ఇసటట ననస:80-9-361
వయససస:71
లస: ససస స
94-156/548

4038 NDX0773374
పపరర: చననర మసచనల

94-156/549

భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:80-9-363
వయససస:58
లస: ససస స
94-156/551

4041 NDX1081512
పపరర: పదమజ వనమమ

94-156/552

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-9-365
వయససస:45
లస: ససస స
94-156/554

తసడడ:ట గగవసదస
ఇసటట ననస:80-9-365
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట కకషరషవతరరస
ఇసటట ననస:80-9-366
వయససస:44
లస: పప

94-156/542
4032 MLJ0810556
పపరర: అసజననవరససత� తటవపరమలలర�

భరస : రరమలసగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-360
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బటహమయఖ
ఇసటట ననస:80-9-365
వయససస:42
లస: ససస స

94-156/556 4046 NDX1551861
4045 NDX1055185
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప వనమమ
పపరర: శశష శకనవరస వసగగపపరస

తసడడ:ట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:80-9-365/1
వయససస:55
లస: పప

94-156/537

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:80-9-362
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట మబతస యఖ
ఇసటట ననస:80-9-363
వయససస:64
లస: పప
4042 MLJ2451227
పపరర: రవసదట వసగగపపరస

4031 NDX1134923
పపరర: దతవ బసశరల

94-219/971

4026 MLJ0816686
పపరర: ననగవనసకటససరగషషకమమర�
కనమరర పపడడ�
తసడడ:ట శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-358
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట ంరమశశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:80-9-360
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-9-362
వయససస:56
లస: ససస స
4039 NDX0774000
పపరర: రరజ కలమమర

4028 MLJ0816694
పపరర: శసకరరరవప కనమరర పపడడ

4023 NDX3252343
పపరర: సప మమశశఖర చకక

94-156/536

భరస : హననమమన చనసద జ
ఇసటట ననస:80-9-360
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:80-9-360
వయససస:39
లస: పప
4036 MLJ2457000
పపరర: ససతనమహలకడమ మమజగటట

4025 NDX1292390
పపరర: శరకవరణణ కనసమరర పపడడ

94-156/534

తసడడ:ట పటకరశ చకక
ఇసటట ననస:80-9-357/5
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:80-9-358
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతష కలమమర సప మశశటట
ఇసటట ననస:80-9-360
వయససస:38
లస: ససస స
4033 NDX1197938
పపరర: మహహష కలమమర ఎస

94-156/974

భరస : కగ ఎన శకనవరస
ఇసటట ననస:80-9-358
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-358
వయససస:43
లస: పప
4030 NDX0497206
పపరర: వజయ లకడమ సప మశశటట

4022 NDX2781508
పపరర: లకడమంస ననరరయణ చకక

4020 NDX2374726
పపరర: చకరక పటకరష

తసడడ:ట చకరక లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-9-357/5
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట పటకరష చకక
ఇసటట ననస:80-9-357/5
వయససస:26
లస: పప

భరస : వననబబసతఖదతవ
ఇసటట ననస:80-9-357/7
వయససస:30
లస: ససస స
4027 MLJ0814608
పపరర: ననగశకనవరస� కనమరర పపడడ�

94-156/533

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:80-9-357/4
వయససస:55
లస: పప

భరస : పటకరశ చకక
ఇసటట ననస:80-9-357/5
వయససస:50
లస: ససస స
4024 MLJ0810317
పపరర: ససతనరరవమమ చతకరక

4019 AP151000426410
పపరర: అధదపత రరవప చకరక

4044 MLJ2451870
పపరర: వజయమహన వసగగపపరస

94-156/555

తసడడ:ట రరఘవరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:80-9-365
వయససస:72
లస: పప
94-156/557

4047 NDX1081884
పపరర: కమల శవరల

94-156/558

భరస : ససభబష
ఇసటట ననస:80-9-367
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: రరజ కరణ శరమ
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94-156/559

తసడడ:ట పటభబరరమ శరమ
ఇసటట ననస:80-9-367
వయససస:39
లస: పప
4051 NDX1055318
పపరర: ససభబష ససవరల

94-156/560

94-156/562

94-156/565

94-156/568

94-156/571

4058 AP151000429357
పపరర: లలతకలమమరగ చదలవరడ

4061 NDX1551887
పపరర: రమమదతవ వసగగపపరస

4064 NDX0269175
పపరర: శకకకషషరతరస కకడనసబ

94-156/574

4067 MLJ2451219
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చదలవరడ

తసడడ:ట రరమమబరగస
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:56
లస: పప

4070 MLJ2451151
పపరర: శకనవరసరరవప చదలవరడ

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబల ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:40
లస: ససస స

94-156/569

4076 NDX1081942
పపరర: తనరర జయసత రరవపరగ
భరస : హరగగగపరల
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:59
లస: ససస స

4056 NDX1134915
పపరర: రరధదక వసగగపపరస

94-156/564

4059 AP151000429354
పపరర: వజయశరసత చదలవరడ

94-156/567

4062 AP151000429356
పపరర: సతఖవత చదలవరడ

94-156/570

భరస : రరమమబరగస
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:72
లస: ససస స
94-156/572

4065 NDX1769027
పపరర: వజయ చదలవరడ

94-156/573

తసడడ:ట సరయ పటసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:33
లస: పప
94-156/575

4068 AP151000426324
పపరర: రసగరరరవప చకరక

94-156/576

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:52
లస: పప
94-156/578

4071 AP151000426205
పపరర: రరమమబరగస చదలవరడ

94-156/579

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:82
లస: పప
94-156/996

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:21
లస: పప
94-156/583

94-156/975

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమబరగస
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:59
లస: పప

94-156/984 4073 NDX3235983
4072 NDX3226255
పపరర: ననగ అరవసద కమల చదలవరడ
పపరర: సరయ కరరణకర చదలవరడ

4075 NDX0670802
పపరర: పదనమవత సరధస

94-156/566

తసడడ:ట బటహమయఖ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:51
లస: పప
94-156/577

4053 NDX3066180
పపరర: పరరశత పపదబ ద జ

భరస : శశష శకనవరస
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజన బబబబ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష అవతనరరకస వసగగపపరస
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:44
లస: పప
4069 AP151000426208
పపరర: సరయపటసరద చదలవరడ

94-156/563

భరస : రసగననద
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:79
లస: ససస స
4066 NDX2081321
పపరర: శశషష శకనవరసస వసగగపపరస

4055 NDX1134964
పపరర: దధపసస వసగగపపరస

94-153/737

భరస : నరసససహచనరగ పపదబ ద జ
ఇసటట ననస:80-9-368
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరయపటసరద
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:47
లస: ససస స
4063 AP151000429355
పపరర: మహననసగగ చదలవరడ

94-156/561

భరస : రవసదట
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:41
లస: ససస స
4060 AP151000429370
పపరర: అనసతలకడమకలమమరగ చకరక

4052 AP151000426264
పపరర: నరసససహచనరగ పపదబ ద జ

4050 NDX3245719
పపరర: అనసమమలశశటట వనసకటపపయఖ

తసడడ:ట అనసమమలశశటట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-9-368
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట గగపరచనరగ
ఇసటట ననస:80-9-368
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట సరయపటసరద
ఇసటట ననస:80-9-369
వయససస:27
లస: ససస స
4057 NDX0715094
పపరర: ససధనరరణణ చదలవరడ

94-153/736

భరస : అనసమమలశశటట వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:80-9-368
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-9-368
వయససస:57
లస: పప
4054 NDX1134931
పపరర: వరసవ చదలవరడ

4049 NDX3245685
పపరర: అనసమమలశశటట లకడమ

4074 NDX1081967
పపరర: శరరష రరవపరగ

94-156/582

తసడడ:ట హరగగగపరల
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:35
లస: ససస స
94-156/584

4077 AP151000429049
పపరర: ననగవరబనమమ నరహరగ

94-156/585

భరస : చనరసగననయకలలల
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:62
లస: ససస స
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4078 NDX0714923
పపరర: అలవనలల మసగతనయమరర ఎస

94-156/586

తసడడ:ట నరసససహచనరగ
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:71
లస: ససస స
4081 AP151000426388
పపరర: చనరసగననయకలలల నరహరగ

94-156/591

94-156/592

94-156/595

94-156/598

94-156/601

94-156/603

తసడడ:ట V N వర పటసరద
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:26
లస: పప
94-156/609

4105 NDX3069499
పపరర: రమమశ కననరకసటట

94-156/978

తసడడ:ట ససబబరరవప కననరకసటట
ఇసటట ననస:80-9-377
వయససస:38
లస: పప

4086 NDX2133213
పపరర: వనసకట హహహమమవత వరడ

4094 AP151000426726
పపరర: వనసకటరరమమలలర శశరరరవప

4097 AP151000429625
పపరర: లకడమ కరససల�

4100 NDX1151604
పపరర: ననగరతర గగరగధర

4103 NDX3278355
పపరర: ససబబ రరవప మమనసకకసడ

94-156/597

తసడడ:ట సనరయఖ ధనళపరళర
ఇసటట ననస:80-9-377
వయససస:68
లస: పప

94-156/600

భరస : వనసకటససరగసదటబబబబ
ఇసటట ననస:80-9-375
వయససస:48
లస: ససస స
94-156/602

4095 NDX3147196
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మదదబ

94-219/822

తసడడ:ట రరమమనసదస మదదబ
ఇసటట ననస:80-9-375
వయససస:68
లస: పప
94-156/604

4098 AP151000429140
పపరర: సరమమమ జఖలకడమ కరససల�

94-156/605

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:67
లస: ససస స
94-156/607

4101 NDX1054691
పపరర: శక వనసకట హనసమత రగహహత
వనమబరగ
తసడడ:ట కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:35
లస: పప

94-156/608

94-153/743

4104 NDX1134873
పపరర: పపషరపదతవ ససధనర

94-156/610

తసడడ:ట శరబబణణ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:80-9-377
వయససస:52
లస: పప
4106 NDX3131000
పపరర: శసకర ధనళపరళర

94-156/594

భరస : వనసకరటరతరస వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:57
లస: ససస స

94-156/599 4092 MLJ2456952
4091 NDX1055532
పపరర: గబరరననధ అనల కలమమర వలలటట
పపరర: లకడమ పపనసగగసడ

తసడడ:ట కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:26
లస: పప

4102 AP151000426595
పపరర: వనసకట నరసససహవరపటసరద�
కరససల�
తసడడ:ట ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:54
లస: పప

94-156/977

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:65
లస: పప

భరస : నరసససహవరపటసరద�
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:50
లస: ససస స
94-156/606

4083 NDX3101615
పపరర: ససబటమణఖస కలరపరటట

94-156/596 4089 NDX2128958
4088 NDX2128925
పపరర: హహమసత పవన కలమమర వరడ
పపరర: వనసకట రతరస వరడ

తసడడ:ట రరమమనసదస
ఇసటట ననస:80-9-375
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట వ ఎన వరపటసరద కరససల
ఇసటట ననస:80-9-376
వయససస:26
లస: ససస స
4099 NDX1241769
పపరర: జగదధష కలమమర కరససల

94-156/593

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:80-9-374
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:80-9-375
వయససస:52
లస: ససస స
4096 NDX1747130
పపరర: శశశతన రరణణ కరససల

4085 NDX2128891
పపరర: లకడమ పదమజ వరడ

94-156/589

తసడడ:ట ననగగసపససరరవ కలరపరటట
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకరటరతరస వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:80-9-374
వయససస:29
లస: పప
4093 NDX0271155
పపరర: శకలకడమ మదదబ

94-156/976

భరస : హహమసత పవన కలమమర వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకరటరతరస వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:38
లస: పప
4090 NDX1055268
పపరర: పవన కలమమర వలలటట

4082 NDX3101011
పపరర: నగగశశరరరవప కలరపరటట

4080 NDX1054790
పపరర: పటభబకర ఆతమకకరగ

తసడడ:ట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట కకటటలసగస కలరపరటట
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట అనల కలమమర వరడ
ఇసటట ననస:80-9-373
వయససస:34
లస: ససస స
4087 NDX2133262
పపరర: వనసకట అనల కలమమర వరద

94-156/588

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట శకమననరరరయణ
ఇసటట ననస:80-9-371
వయససస:67
లస: పప
4084 NDX2128909
పపరర: అశశన కలమమరగ వరడ

4079 NDX1055607
పపరర: బబల ససరగష కలమమర సరధస

భరస : పరరస మల
ఇసటట ననస:80-9-377
వయససస:35
లస: ససస స
94-220/877

4107 NDX2026251
పపరర: లకడమ భవరన దతవ కరజజ

94-156/611

తసడడ:ట అశశక కలమమర కరజజ
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:25
లస: ససస స
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94-156/612

భరస : ఆదదశశషష గసగగశశటట
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:40
లస: ససస స
4111 NDX0271213
పపరర: భటమరరసబ పలర పప తష

94-156/615

94-156/618

94-156/621

94-156/624

94-156/627

94-156/630

4121 NDX1771089
పపరర: ససబబ రతరమమ పరలమశదద

4124 MLJ0818120
పపరర: లకమణనచనరగ� కరకకననడ�

4127 NDX0670729
పపరర: ననగగశశరరరవప నమమగడడ

94-156/633 4130 MLJ2451771
4129 MLJ2451466
పపరర: అసజననయబలల� పప తకమబరగ�
పపరర: రరజగష చతగబ�

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:45
లస: పప

4133 MLJ2452084
పపరర: ననగగశశరరరవప� పప తకమబరగ�

94-156/625

94-156/620

భరస : మజగస కలమమర�
ఇసటట ననస:80-9-387
వయససస:44
లస: ససస స

94-156/623

4122 NDX1491562
పపరర: మలర కరరరర న రరవప బచసచ

94-156/626

తసడడ:ట ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:80-9-379
వయససస:65
లస: పప
94-156/628

4125 NDX0849471
పపరర: ననగలకడమ నమమగడడ

94-156/629

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-9-382
వయససస:42
లస: ససస స
94-156/631

4128 MLJ2451748
పపరర: పటజపత� పపరరరరమ�

94-156/632

తసడడ:ట వనలమజ� �
ఇసటట ననస:80-9-385
వయససస:52
లస: పప
94-156/634

4131 MLJ2451631
పపరర: రవకలమమర చతగబ�

94-156/635

తసడడ:ట మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:40
లస: పప
94-156/637

తసడడ:ట యలర మసద� �
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:59
లస: పప

94-156/639 4136 NDX0783852
4135 MLJ2452001
పపరర: శకరరమచసదటమబరగస� పప లలపలర �
పపరర: కరసచన దతవ�

తసడడ:ట శవయఖ� �
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:70
లస: పప

4116 NDX0784033
పపరర: రరఘవనసదట పరరగపలర

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట మధససనధనరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:34
లస: పప
94-156/636

94-156/617

94-156/622 4119 AP151000426073
4118 MLJ2452290
పపరర: వనసకటససరగసదటబబబబ పపనసగగసడ
పపరర: అశశకలకమమర కరజ�

తసడడ:ట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:80-9-382
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:34
లస: పప

4113 NDX1779802
పపరర: వనయ శరమ

తసడడ:ట పపననరరరవప
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట భబసకరచనరగ� �
ఇసటట ననస:80-9-381
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-9-382
వయససస:62
లస: ససస స

4132 MLJ2452076
పపరర: శకనవరస� బబలశశటట �

94-156/619

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పరలమశదద
ఇసటట ననస:80-9-379
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట కగవలచసద� �
ఇసటట ననస:80-9-380
వయససస:66
లస: పప
4126 AP151000429349
పపరర: శరసతకలమమరగ వనసటటపగ
ట డ

4115 NDX0774125
పపరర: వజయ కలమమర పససమరగస�

94-156/614

తసడడ:ట సప హన లమల శరమ
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణస దనసరగ
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:67
లస: పప
4123 MLJ2451805
పపరర: గగతమ చసద� మమహత�

94-156/616

తసడడ:ట వరరసజననయబలల�
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట కగశవరరవప గరరక�
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:47
లస: పప
4120 MLJ2452100
పపరర: అనరమలలజ కకలకలకవన దనసరగ

4112 AP151000429011
పపరర: వశరలకడమ గరగక

4110 AP151000429085
పపరర: ఝమనరపటభబరరణణ కరజ

భరస : అశశకలకమమర
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కగశవరరవప
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసజననయబలల�
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:29
లస: పప
4117 NDX3300522
పపరర: వనసకటననగరరజ గరరక�

94-156/613

భరస : వనసకటననగరరజ ంస
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వర బబలకకషష
ఇసటట ననస:80-9-378
వయససస:52
లస: ససస స
4114 NDX0774190
పపరర: నరగసదట కలమమర పససమరగస�

4109 MLJ0819326
పపరర: లకడమ శరసత గరరక

4134 MLJ2451383
పపరర: మధససనధనరరవప చతగబ�

94-156/638

తసడడ:ట వనసకటబటమయఖ�
ఇసటట ననస:80-9-386
వయససస:67
లస: పప
94-156/640

4137 AP151000429022
పపరర: అనరపపరష తనడడకకసడ

94-156/641

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:80-9-387
వయససస:62
లస: ససస స
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4138 NDX0783936
పపరర: దతవ బబజజడడ�
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94-156/642

భరస : దతవచసద�
ఇసటట ననస:80-9-387
వయససస:68
లస: ససస స
4141 NDX2831709
పపరర: శకనవరస రరడడడ నరరల

94-218/810

94-153/525

94-153/528

తసడడ:ట శకనవరసస రరవప జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:25
లస: పప
4150 NDX1346055
పపరర: వనసకట సపలశ పసలర జరమల

94-153/531

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరచ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:56
లస: పప
4153 NDX0497073
పపరర: జ ససబబలకడమ

94-156/646

94-156/649

తసడడ:ట జజఖలమపటసరదస
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:38
లస: పప

94-153/526

4146 MLJ3700499
పపరర: కనకదసరర జరమల

94-153/527

భరస : శకనవరసరరవప జమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరదరరజ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:53
లస: ససస స

94-153/529
4148 MLJ3698230
పపరర: బ.వ.ఏన వరరసజననయ పటసరద
జరమల
తసడడ:ట పరసడడరసగర రరవప జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:36
లస: పప

4149 MLJ3698248
పపరర: శక పరసడడరసగర రరవప జరమల
తసడడ:ట కగశవయఖ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:55
లస: పప

4151 NDX1346071
పపరర: శకనవరస రరవప జరమల

4152 NDX1135110
పపరర: దతవచసదన గకసధద

4154 NDX1134824
పపరర: సతఖవత మమడన

4157 NDX2433019
పపరర: గరరక వణ వనజషషవ

94-153/524

94-153/532

94-153/530

94-156/645

తసడడ:ట పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:80-10-380/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-156/647

4155 NDX1054402
పపరర: పరరద సరరధద గకసధద

94-156/648

తసడడ:ట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:80-10-380/1
వయససస:49
లస: పప
94-156/650

4158 NDX2278554
పపరర: శశసక పరరరన గకసథద

94-156/651

తసడడ:ట పరరద సరరధద గకసథద
ఇసటట ననస:80-10-381/1
వయససస:22
లస: పప

94-156/652

4160 NDX0383695
పపరర: పదమ వనసకట దదననష కలమమర�
మమడడశశటట �
తసడడ:ట సరయ శసకర పటకరష�
ఇసటట ననస:80-10-390
వయససస:39
లస: పప

94-156/653

94-156/654
4161 NDX0268862
పపరర: బటహమ మణణ ససతతష కలమమర
మమడడశశటట
తసడడ:ట శరయ శసకర పటకరష మమడడశశటట
ఇసటట ననస:80-10-390
వయససస:40
లస: పప

94-156/655

4163 NDX0271031
పపరర: వజయకకషష పలర పప తష

94-156/656

4164 NDX0383539
పపరర: పవన కలమమర. జ�

భరస : K V B ససబటమణఖస
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:46
లస: ససస స
4165 MLJ0813212
పపరర: పవన కలమమర పలర బబ తష

4143 AP151000423253
పపరర: ససజజత జరమల

తసడడ:ట జ ఆర ఆర శశష సరయకలమమర
ఇసటట ననస:80-10-381
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పదమవనసకట దదననష కలమమర
ఇసటట ననస:80-10-390
వయససస:33
లస: ససస స
4162 NDX1241967
పపరర: వనసకట వనజదతహహ దరగశ

4145 NDX2488609
పపరర: లకడమ జమల

94-156/644

భరస : శకపరసడడరసగరరరవప జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హరగగగపరల
ఇసటట ననస:80-10-380/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట శక రరమబలల మమడన
ఇసటట ననస:80-10-380/1
వయససస:68
లస: పప
4159 NDX1135052
పపరర: జయశక మమదదశశటట

94-153/523

తసడడ:ట కగశవయఖ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:63
లస: పప

భరస : పరరదసరరధద
ఇసటట ననస:80-10-380/1
వయససస:45
లస: ససస స
4156 NDX0497149
పపరర: హరగ గగపరల మమడన

4142 NDX1346048
పపరర: లకడమ శరగష జరమల

4140 MLJ2451938
పపరర: ససరగసదటననథ అననరమలలజ

తసడడ:ట అననరమలలజ ననరరయణన
ఇసటట ననస:80-9-388
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట సపలశ పసలర జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శలశ పసళళ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:49
లస: ససస స
4147 NDX1629791
పపరర: వరసస జరమల

94-156/643

తసడడ:ట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:80-9-387
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట నగగరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:80-9-704
వయససస:48
లస: పప
4144 MLJ2446177
పపరర: ససధనరరణణ జమల

4139 AP151000426084
పపరర: రరమకకషష తనడడకకసడ�

భరస : జజశలమపటసరద
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:60
లస: ససస స
94-156/658

4166 NDX1241876
పపరర: K V B ససబటమణఖస దరగశ
తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:50
లస: పప

94-156/657

తసడడ:ట పటసరద�
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:34
లస: పప
94-156/659

4167 NDX0268938
పపరర: జజశలమపటసరద పలర పప తష

94-156/660

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:80-10-395
వయససస:67
లస: పప
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4168 NDX2587491
పపరర: రమఖ శక నసదదకరసత
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94-156/836

4169 NDX0915041
పపరర: సతష వనతస

భరస : మబరళ మబరళమహన నసదదకరసత
ఇసటట ననస:80-10-930
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ వనతస
ఇసటట ననస:80-11
వయససస:32
లస: పప

4171 NDX2081313
పపరర: వనసకట శశషష బబబబ రరమశశటట

4172 SQX0426346
పపరర: ధనలకడమ లకడమశశటట

94-156/662

తసడడ:ట సతఖననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:80-11-174
వయససస:49
లస: పప
4174 MLJ2462505
పపరర: నరగసదపటసరద లకడమశశటట

95-210/367

95-210/370

94-156/664

భరస : వనసకట రమణ మబరగస
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:54
లస: ససస స
4183 NDX1197995
పపరర: వనసకట రమణ మబరగస

94-156/667

తసడడ:ట శకరరమచసదట మబరగస
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:57
లస: పప
4186 NDX0849596
పపరర: లకడమ పరవన మమజగటట

95-210/365

4178 MLJ0812511
పపరర: పవన వశశననథ గబపరస
కరకలమమనస
తసడడ:ట రరఘవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:80-11-410
వయససస:37
లస: పప

95-210/368

4176 MLJ2462075
పపరర: ససశల కరకలమమనస

95-210/371

తసడడ:ట శసకరబబబబ
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:35
లస: పప

4184 MLJ2451250
పపరర: శసకరబబబబ కలసచపప

4185 NDX2081297
పపరర: రగవత రతరస మమజట

94-156/668

4182 MLJ2451318
పపరర: శవరరమకకషష కలసబపప

94-156/671

94-156/673
4189 NDX2038256
పపరర: యలర మసద బటహహమసశర రరవప
తరగవధద
తసడడ:ట బబల కకటట లసగస తరగవధద
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:43
లస: పప

4190 AP151000426090
పపరర: వనసకటననగపపరష చసదటరరవప
మమజగటట
తసడడ:ట రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:60
లస: పప

94-156/674

4191 NDX2470680
పపరర: జత దతవ

4192 NDX2470698
పపరర: ససరగష గరహరట

4193 NDX2470706
పపరర: భకర రరమ

94-156/677

భరస : ననగ వనసకట భబరత కలమమర
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:36
లస: ససస స

4196 NDX0270876
పపరర: భబరత బబ లశశటట
భరస : సతఖననరరయణమబరగస
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:61
లస: ససస స

94-156/672

94-156/675

భరస : భకర రరమ
ఇసటట ననస:80-11-419
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట మగ రరమ జ
ఇసటట ననస:80-11-419
వయససస:49
లస: పప
94-156/679

94-156/669

4188 MLJ0810150
పపరర: మలలర శశరరరవప మమగబలకరగ
తసడడ:ట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:33
లస: పప

4195 NDX1144229
పపరర: పదమలత బబ లశశటట

94-156/666

భరస : శరసత రరజజ హరరవరద న మమజట
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యలమసద బటహహమశశరరరవప తరగవధద
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట భకరరరమ
ఇసటట ననస:80-11-419
వయససస:20
లస: పప

94-156/663

తసడడ:ట వనసకటరమణమబరగస
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కనక రమమష
ఇసటట ననస:80-11-418/1
వయససస:33
లస: ససస స

94-156/676

95-210/369

4179 NDX1135136
పపరర: సరయ మహహశశరగ వరగసటర

94-156/665
4181 NDX1894600
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ చసదట
శశఖర వరఘసటర
తసడడ:ట వనసకట రమణ మబరగస వరఘసటర
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:24
లస: పప

4187 NDX2038249
పపరర: హహమ బసదస తరగవధద

95-210/366

భరస : వనసకట వర రరఘవరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:80-11-410
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరమబరగస
ఇసటట ననస:80-11-418
వయససస:61
లస: పప
94-156/670

4173 MLJ0818906
పపరర: అనలలకమమర లకడమశశటట
తసడడ:ట లకడమననరరయణ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:80-11-406
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:80-11-410
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమబమరగస యజర
ఇసటట ననస:80-11-410
వయససస:85
లస: ససస స
4180 NDX1203306
పపరర: హహమసససదరగ వ

4175 AP151000432525
పపరర: గబరరవరద ననదతవ కరకలమమనస

94-156/661
4170 NDX0714949
పపరర: వరసవ ఉమ మహహశశరగ బచసచ

భరస : వనసకట ఉదయభబసకర
ఇసటట ననస:80-11-148/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:80-11-406
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:80-11-406
వయససస:36
లస: పప
4177 AP151000432029
పపరర: గబరరవరద నమమ యజర

94-154/475

4194 NDX0387118
పపరర: డడ.వ.పస.కళళఖణ లకడమ నసబబరగ

94-156/678

తసడడ:ట ననగమహన దత
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:34
లస: ససస స
94-156/680

94-156/681
4197 NDX0268839
పపరర: ననగ వనసకట భబరత కలమమర బ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:36
లస: పప
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4198 AP151000426346
పపరర: ననగమహనదతష
స నసబబరగ

94-156/682

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:57
లస: పప
4201 NDX1054915
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ లశశటట

తసడడ:ట వనసకట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:80-11-424
వయససస:64
లస: పప
94-156/685

తసడడ:ట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:80-11-424/1
వయససస:69
లస: పప
4204 AP151000429627
పపరర: భవరన బబ లశశటట

94-156/688

భరస : బబపరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425/1
వయససస:50
లస: ససస స
4207 AP151000426699
పపరర: బబపరరరవప బబ లశశటట

94-156/691

94-156/694

94-156/697

94-156/700

94-156/703

భరస : మమమమబద
ఇసటట ననస:80-20-2089
వయససస:58
లస: ససస స

94-156/692

94-236/160

94-156/695

94-156/690

4209 AP151000429095
పపరర: శరరద సశయసపరకలల

4212 NDX2081370
పపరర: శకలసతల తషసగబసటర

94-156/696

94-156/698 4215 NDX1747163
4214 NDX1104702
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ కకణతస
పపరర: శశశతన చసదలకరగ

4217 MLJ0813089
పపరర: కకకషషమహన చసదలకరర

4220 AP151000426335
పపరర: ననగగశశరరరవప జడడగబ

4223 MLJ3699816
పపరర: కకమల దతవ సవరస

4226 SQX0506352
పపరర: షరజహన షపక
భరస : రసనల
ఇసటట ననస:80-20-2091
వయససస:39
లస: ససస స

94-156/693

తసడడ:ట సరసబ మబరగస లలట తషసగబసటర
ఇసటట ననస:80-11-431
వయససస:34
లస: ససస స
94-156/699

తసడడ:ట రరమమరరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:80-11-451
వయససస:28
లస: ససస స
94-156/701

94-156/702
4218 NDX1895004
పపరర: లకడమ అలవనలల మసగమమ కకలర

భరస : వనసకట శవ కలమమర కకలర
ఇసటట ననస:80-11-453
వయససస:35
లస: ససస స
94-156/704

4221 AP151000429129
పపరర: లతనమహహశశరగ నడమననరగ

94-156/705

భరస : సతఖననరయణ
ఇసటట ననస:80-11-454
వయససస:47
లస: ససస స
94-154/476

భరస : శకనవరసరరవప సవరస
ఇసటట ననస:80-12
వయససస:40
లస: ససస స
95-222/1119

4206 MLJ0810481
పపరర: పటవణకలమమర బబ లశశటట

భరస : వరరసజననయసనరఖపటసరద
ఇసటట ననస:80-11-428
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:80-11-453
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరస బబ డ
ఇసటట ననస:80-11-942
వయససస:27
లస: ససస స
4225 SQX0507376
పపరర: ఫరతమబన షపక

4211 NDX1704437
పపరర: పవర జలసదర

94-156/687

తసడడ:ట బబపరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:80-11-452
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ననసకయఖ
ఇసటట ననస:80-11-453
వయససస:52
లస: పప
4222 NDX2409811
పపరర: దసరర భవరన బబ డ

94-156/689

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:80-11-431/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-452
వయససస:78
లస: ససస స
4219 AP151000426290
పపరర: దనమదరరరవప జడడగబ

4205 AP151000429247
పపరర: జయశక బబ లశశటట

4203 AP151000426137
పపరర: ససబబబరరవప బబ లశశటట
తసడడ:ట వనసకటహనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట ననమదతవ
ఇసటట ననస:80-11-429
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-11-431/1
వయససస:41
లస: ససస స
4216 MLJ2457190
పపరర: హహమలత చసదదలల

94-156/686

తసడడ:ట సనరఖపటకరశరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట రరమమరరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:80-11-428
వయససస:25
లస: పప
4213 NDX1135102
పపరర: శకలత కకణతస

4202 MLJ0810911
పపరర: వనసకట శవ ననగకకరణ కలమమర
బబ లశశటట
తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425
వయససస:44
లస: పప

4208 MLJ0812651
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ లశశటట

94-156/684

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-424/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరఖపటకరశరరవప
ఇసటట ననస:80-11-425/1
వయససస:59
లస: పప
4210 NDX1747155
పపరర: నవన కరరరసక చసదలకరగ

94-156/683 4200 MLJ0810473
4199 NDX0268805
పపరర: సతఖననరరయణ మబరగస బబ లశశటట
పపరర: రరఘవనసదట బబ లశశటట

4224 NDX0593889
పపరర: శకనవరసరరవప సవరస

94-154/477

తసడడ:ట సరసబశవరరవప సవరస
ఇసటట ననస:80-12
వయససస:46
లస: పప
95-222/1120

4227 SQX1466052
పపరర: సరదదక షపక

95-222/1121

తసడడ:ట ఖసదసబదధబన షపక
ఇసటట ననస:80-21-2148
వయససస:24
లస: పప
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95-222/1122 4229 SQX0507053
4228 SQX0497206
పపరర: రరమమసజననయబలల డతరసగబల�
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక�

తసడడ:ట ననటట కలలర�
ఇసటట ననస:80-23-2250
వయససస:38
లస: పప
4231 SQX0499970
పపరర: షరహహన షపక

తలర : గగహర జజన�
ఇసటట ననస:80-23-2273
వయససస:29
లస: ససస స
95-222/1125

భరస : జబబద
ఇసటట ననస:80-24-2314
వయససస:40
లస: ససస స
4234 SQX0626291
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక�

95-222/1127

95-222/1130

94-154/478

94-154/481

94-154/704

94-154/484

భరస : రరజగష చచటబ
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:27
లస: ససస స
4252 MLJ3700986
పపరర: ససశలమ దరగశ

తసడడ:ట శవ రరమయఖ దరగశ
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:61
లస: పప

95-222/1131

94-154/487

4241 NDX1083906
పపరర: లకడమకలమమరగ కకనశశటట

4244 MLJ0813485
పపరర: వనసకట రమణ కకనశశటట

94-154/479

94-154/482

94-154/705

4250 NDX1248913
పపరర: ఆలలఖఖ దరగశ

94-154/485

4256 NDX3237732
పపరర: సససదరగ బబయ కకనల
భరస : వనసకటటశశర రరవప కకనల
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:47
లస: ససస స

95-222/1129

4239 NDX3226271
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరగ

94-156/985

4242 NDX1479378
పపరర: అరరణ కలమమర కకనశశటట

94-154/480

4245 NDX2786457
పపరర: వనసకట రతయఖ కకనశశటట

94-154/703

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:64
లస: పప
4248 NDX1830745
పపరర: అనసష దరగశ

94-154/483

తసడడ:ట హనసమసత రరవప దరగశ
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:24
లస: ససస స
94-154/486
4251 NDX1795972
పపరర: వర వనసకట ననగమణణ బబ ననల

భరస : కకటటసససరరవ బబ ననల
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:44
లస: ససస స
94-154/488

తసడడ:ట సతఖననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:37
లస: పప
94-154/490

4236 SQX0700138
పపరర: ఖమససస షపక

తసడడ:ట వనసకట రమణ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:27
లస: పప

4247 NDX2786283
పపరర: వనసకట ననగ సరయ డడప చసద
కకనశశటట
తసడడ:ట మదన మహన కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:18
లస: పప

4253 MLJ0818294
పపరర: బబలనరసససహరరవప చకరక

95-222/1148

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:80-42-13
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసత రరవప దరగశ
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప దరగశ
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:53
లస: ససస స
4255 MLJ3698800
పపరర: హనసమసత రరవప దరగశ

4238 SQX1466201
పపరర: అరగశతషన షపక

4233 SQX1126482
పపరర: సరరసజ బబగమ షపక

తసడడ:ట మసరసన
ఇసటట ననస:80-27-3160
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట రతయఖ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:36
లస: పప
4249 NDX1248947
పపరర: సససధసజ చచటబ

95-222/1128

భరస : వనసకట రమణ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-64
వయససస:48
లస: పప
4246 NDX2786440
పపరర: కలమఖణ చకకవరగస కకనశశటట

4235 SQX0627125
పపరర: కకటటశశరగ కకమమననన

95-222/1124

భరస : షసకత అల
ఇసటట ననస:80.24-2332
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అతవపర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:80-27-3243
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రమణ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-63
వయససస:25
లస: పప
4243 MLJ0815340
పపరర: మదననమహన కకనశశటట

95-222/1126

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:80-27-2502
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఆల
ఇసటట ననస:80-27-3220
వయససస:59
లస: ససస స
4240 NDX1479394
పపరర: రవ తతజ కకనశశటట

4232 MLJ1739143
పపరర: మహమమద అల

4230 SQX1425991
పపరర: రరజజ కలమమరగ మదన
బ రగ

భరస : జయ పటసరద మదన
బ రగ
ఇసటట ననస:80-23-2277
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:80-24-2316
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట చగరర�
ఇసటట ననస:80-25-2344
వయససస:30
లస: పప
4237 SQX0697508
పపరర: రహహమబనరసర షపక

95-222/1123

4254 NDX2176908
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ ననల

94-154/489

తసడడ:ట ససబబరరవప బబ ననల
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:44
లస: పప
94-154/720

4257 NDX3288974
పపరర: లకడమ చకక

94-154/738

భరస : బల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:80-65
వయససస:30
లస: ససస స
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94-154/491

భరస : వనణబమమధవ చకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:36
లస: ససస స
4261 MLJ0814533
పపరర: మహన చతకరక

94-154/494

94-154/497

94-154/500

తసడడ:ట శకమననరరరయణ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:76
లస: పప
4270 NDX2153880
పపరర: శక అభనయ దదవనశల

4262 NDX2175454
పపరర: చకరక అమరగశశర రరవప

94-154/503

భరస : వనసకట రసజత కలమమర రరవపరగ
ఇసటట ననస:80-69
వయససస:30
లస: ససస స

94-154/498

4268 NDX2432151
పపరర: ననగ అశశన చకరక

94-154/501

94-154/499

4269 NDX2184216
పపరర: హనసమమన నసదదపరటట

94-154/502

4271 MLJ2446284
పపరర: రరజఖలకడమ రరవపరగ

94-154/505
4272 MLJ3697562
పపరర: వనసకట నతన కలమమర రరవపరగ

4277 MLJ3699774
పపరర: లకడమకలమమరగ వనచచ

94-154/512
4279 NDX2432177
పపరర: సతఖవనసకట ననగ శకనవరసరరవప
వనచచ
తసడడ:ట సతఖ రరమ ససబబయఖ వనచచ
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:50
లస: పప

4280 NDX2943538
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసదకటర
తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:37
లస: పప

4282 NDX2773430
పపరర: ససధఖ రరణణ కసదకటర

4283 NDX2441475
పపరర: ననగ లకడమ జయశక కకతస వనసటట

94-154/504

తసడడ:ట నసద గగపరలకకషష రరవపరగ
ఇసటట ననస:80-69
వయససస:30
లస: పప
94-154/507

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:41
లస: ససస స

4275 NDX2132967
పపరర: శకదతవ వనచనచ

94-154/508

భరస : శవ ననగగశశరరరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:42
లస: ససస స
94-154/510

4278 NDX2132934
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప వనచచ

94-154/511

తసడడ:ట సతఖ రరమససబబయఖ వనచచ
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:48
లస: పప
94-154/706

4281 NDX2773349
పపరర: వనసకటటశశరరవప కసదకటర

94-154/707

తసడడ:ట వనసకట కకషష కసదకటర
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:36
లస: పప
94-153/533

తసడడ:ట సతఖ పటసరద కకతస వనసటట
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:23
లస: ససస స

94-232/1080 4286 NDX3064490
4285 NDX3062387
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అనసమలల
పపరర: ననగమణణ మరరకపప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:45
లస: పప

4266 AP151000420144
పపరర: సతఖననరరరయణ చతకరక చతకరక

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:80-67
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమససబబయఖ వనచనచ
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష కసదకటర
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:33
లస: ససస స

94-154/496

భరస : మహన రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-66 R AGRAHARAM
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖవనసకట ననగ శకనవరసరరవప వనచచ
ఇసటట ననస:80-70
వయససస:42
లస: ససస స

94-154/708

4263 MLJ0818310
పపరర: బదరర చతకరక

తసడడ:ట శకమననరరరయణ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ రరవపరగ
ఇసటట ననస:80-69
వయససస:59
లస: పప
94-154/509

94-154/493

తసడడ:ట సతఖననరరయణ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:43
లస: పప

4265 NDX0388231
పపరర: యగనసదరరమససబటహమణఖస
చతకరక
తసడడ:ట చలమయమఖ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:45
లస: పప

94-154/506 4274 NDX1373216
4273 MLJ3697570
పపరర: వనసకట రసజత కలమమర రరవపరగ
పపరర: నసద గగపరలకకషష రరవపరగ

4276 NDX2432185
పపరర: ససవరష లత వనచచ

94-154/495

భరస : నసద గగపరలకకషష రరవపరగ
ఇసటట ననస:80-69
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట నసదన గగపరల కకషష రరవపరగ
ఇసటట ననస:80-69
వయససస:34
లస: పప

4260 AP151000423359
పపరర: భటమరరసబ చకక

భరస : చనరయఖ చకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట చకరక చలమయఖ
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట చతనరయఖ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:44
లస: పప
4267 AP151000420384
పపరర: వనసకటచతనరయఖ చతకరక

94-154/492

భరస : చలమయఖ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట చలమయఖ చతకరక
ఇసటట ననస:80-66
వయససస:38
లస: పప
4264 AP151000420383
పపరర: వనణబమమధవ చతకరక

4259 MLJ0816942
పపరర: గగవసదమమ చతకరక

4284 NDX3090461
పపరర: రరస బబబబ మరరకపప

94-231/1157

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:46
లస: పప
94-232/1081

4287 NDX3122710
పపరర: వనసకటలకడమ శశసఠగ

94-232/1082

తసడడ:ట గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:31
లస: ససస స
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4288 NDX3064151
పపరర: సతశ కలమమర మరరకపప

94-232/1083

తసడడ:ట రరసబబబబ
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:26
లస: పప
4291 MLJ3699782
పపరర: ససబబబరరమమమ కకనశశటట

94-154/514

94-153/535

94-154/516

94-154/519

94-154/522

94-154/525

94-154/528

భరస : వననద కలమమర
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:46
లస: ససస స

4301 NDX1796020
పపరర: శకదతవ జరజన

4304 MLJ3698834
పపరర: వ నవన కలమమర కకనశశటట

4307 NDX1721456
పపరర: అశశక జరజన బన సరల

4310 NDX1721571
పపరర: ఉజశల ననథ మమరగ మళళ

94-155/655

4313 NDX1446898
పపరర: ససమతట దతవ

94-154/520

4316 NDX1763540
పపరర: వదనమ బబయ
భరస : శరసతలమల
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:65
లస: ససస స

4296 NDX0049247
పపరర: రరమ మహన రరవప chakka

94-153/537

4299 MLJ3701000
పపరర: వజయశక మరగమళళ

94-154/518

4302 NDX0137745
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరగ వ

94-154/521

భరస : సరసబశవ రరవప వ
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:62
లస: ససస స
94-154/523

4305 MLJ3697596
పపరర: వనసకట అమరరరథ కకనశశటట

94-154/524

తసడడ:ట శవ పటసరద రరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:32
లస: పప
94-154/526

4308 MLJ3699253
పపరర: వనసకట రసగరరరవప ఆతమకకరగ

94-154/527

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:51
లస: పప
94-154/529

4311 NDX1721431
పపరర: యశశసత కలమమర జరజన

94-154/531

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-73/A
వయససస:26
లస: పప
94-155/656

భరస : యస అశశక నననవత
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:37
లస: ససస స
94-155/658

94-153/534

భరస : జయసత మరగమళళ
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రతరస మమరగ మళళ
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:25
లస: ససస స
4315 NDX1763441
పపరర: వజయమసత దతవ

94-154/517

తసడడ:ట బబబబ లమల జరజన బన సరల
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:62
లస: పప
4312 NDX1763631
పపరర: సప ననల జరజన

4298 NDX2047562
పపరర: పటవలర క కకనశశటట

4293 NDX0137604
పపరర: వనసకట లకడమ ససనత చకరక

తసడడ:ట వనసకట కకటయఖ చకరక
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట శవ పటసరదరరవ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట ఉజశల ననధ మరగమళళ
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:37
లస: పప
4309 MLJ3698818
పపరర: శవ పటసరద రరవప కకనశశటట

94-153/536

భరస : జరజన జరజన
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఉజశలననత మమరరళర
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:63
లస: ససస స
4306 MLJ2443208
పపరర: జయసత మమరరమళళ

4295 NDX0049221
పపరర: వనసకటకకరన కలమమర చకక

94-154/513

భరస : కకరణ కలమమర చకరక
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ చకకవరగస కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవపటసరద రరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:51
లస: ససస స
4303 MLJ2446185
పపరర: ఇసదదరరదతవ మమరరమళళ

94-154/515

తసడడ:ట రరమ మహననటవప చకక
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట అమరరరథ కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:27
లస: ససస స
4300 AP151000423227
పపరర: వజయ కకనశశటట

4292 MLJ3698917
పపరర: వననద కలమమర జరజన

4290 NDX0276998
పపరర: రగఖ బససరల

భరస : అశశక కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-72
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట హహమద జరజన
ఇసటట ననస:80-72
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80-73
వయససస:63
లస: ససస స
4297 NDX2080604
పపరర: లకడమ శరకవరణణ కకనశశటట

94-232/1084

తసడడ:ట కకమమననన
ఇసటట ననస:80-71
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరచ� కకనశశటట
ఇసటట ననస:80-72
వయససస:77
లస: ససస స
4294 NDX0138248
పపరర: రగణబక చకరక

4289 NDX3063237
పపరర: వనసకట సరయ కకమమననన

4314 NDX2326304
పపరర: కగశలఖ తవరరర

94-155/657

భరస : ధధరజ కలమమర తవరరర
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:40
లస: ససస స
94-155/659

4317 NDX2432805
పపరర: సరహహల జరజన

94-155/660

తసడడ:ట వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:20
లస: పప
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4318 NDX2326320
పపరర: ధధరజ కలమమర తవరరర
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94-155/661

తసడడ:ట రరస తరన తవరరర
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:44
లస: పప
4321 NDX2395093
పపరర: రగణబక లమవణఖ అలపరటట

94-155/664

94-155/667

94-155/670

94-156/708

94-155/672

94-155/675

94-153/538

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:46
లస: ససస స

4331 NDX1767849
పపరర: ససపత రరజ మబతస

4334 NDX0267484
పపరర: ససధనఖరరణణ పననరల

4337 MLJ0812636
పపరర: మలర ఖమరరర న శరససస స పననరల

4340 NDX1226380
పపరర: వనసకట శశభబరరణణ ననతకకక

94-153/541

4343 NDX2028364
పపరర: సససధస రతర పరదరగర

94-156/709

4346 AP151000429430
పపరర: వనసకట రతరకలమమరగ పరదరగస
భరస : శవ ననగగశశరరరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:51
లస: ససస స

4326 NDX2467249
పపరర: రగకరల జరజన

94-155/669

4329 NDX1767963
పపరర: వషరల కలమమర మబతస

94-156/707

4332 NDX1715673
పపరర: వనయ కలమమర జరజన

94-155/671

తసడడ:ట నవన కలమమరరర న
ఇసటట ననస:80-77
వయససస:27
లస: పప
94-155/673

94-155/674
4335 NDX0880963
పపరర: వనసకట ససతనరరమ లకడమ పననరల

భరస : మలర ఖమరరర న శరససస స ప ననర ల
ఇసటట ననస:80-78
వయససస:46
లస: ససస స
94-155/676

4338 MLJ0810705
పపరర: బబచచరరమశరససస స pannala

94-155/677

తసడడ:ట లకడమననరరయణశరససస స ప ననర ల
ఇసటట ననస:80-78
వయససస:75
లస: పప
94-153/539

94-153/540
4341 NDX2080489
పపరర: ససధధర సరయ తటననథ మలర కరరరర న
నసతకకక
తసడడ:ట శకనవరసరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:80-82
వయససస:24
లస: పప

94-156/710

4344 AP151000429162
పపరర: పదనమవత పరదరగస�

తసడడ:ట ససవర ననగగశశర రరవప పరదరగర
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:25
లస: ససస స
94-156/712

94-155/666

తసడడ:ట ససపత రరజ మబతస
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:80-82
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:80-82
వయససస:51
లస: పప
4345 NDX1081819
పపరర: రగవత పరదరగస

94-156/706

తసడడ:ట బబచచరరమశరససస స ప ననర ల
ఇసటట ననస:80-78
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:80-82
వయససస:26
లస: ససస స
4342 NDX1226372
పపరర: శకనవరసరరవప ననతకకక

4328 NDX1779653
పపరర: మబసగగ దతవ మబతస

4323 AP151000429489
పపరర: రగణబకరదతవ ఆలపరటట

భరస : కలలపష కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసదటశశఖర ఫణణ ప ననర ల
ఇసటట ననస:80-78
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట బబచచరరమశరససస స ప ననర ల
ఇసటట ననస:80-78
వయససస:48
లస: పప
4339 NDX1226398
పపరర: మమమన పటసనర ననతకకక

94-155/668

తసడడ:ట వనరగమల మబతస
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ట హసజజ రగమల జరజన
ఇసటట ననస:80-77
వయససస:50
లస: పప
4336 MLJ0818336
పపరర: చసదట శశఖర ఫణణ ప ననర ల

4325 AP151000426570
పపరర: శకధర అలపరటట

94-155/663

భరస : రఘబననదరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:80-75
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ససపత రరజ మబతస
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట ససపత రరజ మబతస
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:32
లస: పప
4333 NDX1715681
పపరర: నవన కలమమర జరజన

94-155/665

తసడడ:ట రఘబననథ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:80-75
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట కరసతలమల జరజన
ఇసటట ననస:80-76
వయససస:42
లస: పప
4330 NDX1767906
పపరర: మనష కలమమర మబతస

4322 AP151000429494
పపరర: రరజఖ లకడమ అలపరటట

4320 NDX1715665
పపరర: వననద కలమమర జరజన

తసడడ:ట శరసతలమల
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకధర అలపరటట
ఇసటట ననస:80-75
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట శకధర
ఇసటట ననస:80-75
వయససస:23
లస: పప
4327 NDX2467231
పపరర: కలలపష కలమమర జరజన

94-155/662

తసడడ:ట శరసతలమల నననవత
ఇసటట ననస:80-74
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట శకధర అలపరటట
ఇసటట ననస:80-75
వయససస:21
లస: ససస స
4324 NDX2218477
పపరర: alapati

4319 NDX1715657
పపరర: యస అశశక నననవత

94-156/711

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:44
లస: ససస స
94-156/713

4347 NDX0496232
పపరర: కకతస శవకలమమరగ

94-156/714

భరస : లకడమ కరసత రరవప
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:56
లస: ససస స
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4348 NDX2128966
పపరర: ననగ పటశరసత పరదరగస
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94-156/715

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:23
లస: పప
4351 NDX3050325
పపరర: శవ పటసరద జవరశజ

94-156/967

95-154/1111

94-153/545

94-156/719

94-156/722

94-153/550

94-153/553

భరస : ససబబ రరవప దతసస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:49
లస: ససస స
4372 NDX1629999
పపరర: సరయ పటదధప కలమమర కకతనస

తసడడ:ట గగపయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:58
లస: పప

94-153/546

4361 NDX1747064
పపరర: మహన సససహచలస పరదరగర

4364 NDX1757451
పపరర: కరగషరమ వరద న కకతనస

4367 MLJ0811943
పపరర: లకడమ దతవ వనమమ

94-153/556

94-156/720

4356 NDX1869660
పపరర: హరరవరద న దతవత

94-153/544

4359 NDX1747080
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరగ బచసచ

4362 NDX1669458
పపరర: భబసకరపవన పరదరగర

94-156/721

94-153/548

4365 NDX2325603
పపరర: దధపప మల ఏచన పపర

94-153/549

తసడడ:ట తసగపపన ఏచన పపర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:26
లస: ససస స
94-153/551

4368 NDX1661728
పపరర: వర లకడమ కకతనస

94-153/552

భరస : శకనవరస నరగసదట కలమమర వనమమ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మబరగస కకతనస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:47
లస: ససస స

4370 MLJ3700432
పపరర: పపటమ ఏచనసపర

4371 MLJ3700374
పపరర: మలర కరసబ వనమమ

94-153/554

తసడడ:ట రరమన ఏచనపపర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:67
లస: పప

94-153/555

భరస : ననగగశశరరరవప వనమ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:66
లస: ససస స

94-153/557 4374 NDX2080463
4373 AP151000420260
పపరర: శకనవరస నరరసదట కలమమర వనమమ
పపరర: ససబబ రరవప దతసస

4376 MLJ3698115
పపరర: తసగపపజ ఏచనపపర

94-156/718

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర పరదరగర
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:43
లస: పప
94-153/559

94-153/730

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తసగపపజ ఏచనపపర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట రరధ కకషష మబరగస కకతనస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:26
లస: పప
4375 NDX1661686
పపరర: రరధ కకషష మబరగస కకతనస

4358 NDX2406031
పపరర: హనసమసతరరవప మబవశల

4353 NDX3227121
పపరర: ధన లకడమ మబవశల

తసడడ:ట చసదట శశఖర రరవప దతవత
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట రరధ కకషష మబరగస కకతనస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట తసగపపజ ఏచనపపర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:30
లస: ససస స
4369 NDX2080398
పపరర: వనసకట ససలలచన దతసస

94-153/543

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పరదరగర
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట గబరవయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:47
లస: పప
4366 MLJ3700465
పపరర: దదవఖ ఏచమబపర

4355 MLJ3700382
పపరర: ననగమణణ దతవత

94-156/717

భరస : హనసమసత రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:80-84
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన రరవప మబవశల
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరదరగర
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:52
లస: ససస స
4363 NDX1747072
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప బచసచ

94-153/542

భరస : చసదటశశఖరరరవప దతవత
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకటయఖ దతవత
ఇసటట ననస:80-85
వయససస:50
లస: పప
4360 NDX1747056
పపరర: పదనమవత పరదరగర

4352 NDX0800995
పపరర: పదమ పససపపలలటట

4350 AP151000426139
పపరర: శవననగగశశరరరవప పరదరగస

తసడడ:ట పరసడడ రసగమహన రరవప
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:60
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:80-84
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట మబవశల మబవశల
ఇసటట ననస:80-84
వయససస:18
లస: పప
4357 MLJ3698081
పపరర: చసదట శశఖర రరవప దతవత

94-156/716

తసడడ:ట ననగరతరవళ పరదరగర
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:50
లస: పప

తలర : సతఖననరరయణ జవరశజ
ఇసటట ననస:80-83
వయససస:45
లస: ససస స
4354 SQX2068278
పపరర: భబకగశ మణణ మబవశల

4349 NDX2026137
పపరర: మహహష పరదరగర

94-153/558

తసడడ:ట లకమయఖ దతసస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:53
లస: పప
94-153/560

4377 MLJ3698073
పపరర: ననగగశశర రరవప వనమ

94-153/561

తసడడ:ట కకషష మబరగస వనమ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:71
లస: పప
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4378 AP151000420273
పపరర: పపరషచసదట రరవప వనమమ

94-153/562

తసడడ:ట కకషష మబరగస వనమమ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:75
లస: పప
4381 AP151000429409
పపరర: ససతనమహలకడమ లసగమలలర

94-156/725

4382 NDX1054584
పపరర: ఫణణసదట తనడడకకసడ

94-156/728

4385 NDX1272475
పపరర: ససపత కలమమర పపనసగగసడ
తసడడ:ట శకనవరసరరవప పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:26
లస: పప

4387 NDX1385046
పపరర: పటదధప కలమమర పపనసగగసడ

4388 NDX2760411
పపరర: జవనలమల జరజన

94-153/565

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:34
లస: పప

94-156/726

తసడడ:ట సరయ బబబబ వనలకరగ
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:23
లస: ససస స

4391 NDX2326361
పపరర: ఈశశర ననయక దతశరవత

4383 AP151000426281
పపరర: రరధనకకషషమబరగస తనడడకకసడ

94-153/563

94-153/564
4386 NDX2368405
పపరర: దతసవథ ఈశశర ననయక
దతసవథ
తసడడ:ట దతసవథ బటహమ ననయక దతసవథ
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:33
లస: పప

94-153/695

4389 NDX2760395
పపరర: సరజన కకమరగ

94-153/696

భరస : జవనలమల జరజన
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:57
లస: ససస స
94-156/729

తసడడ:ట బటహమ ననయక దతశరవత
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:33
లస: పప

4392 NDX2830032
పపరర: మమహతన మసగగలమల

94-156/970

తసడడ:ట జవహరలమల మమహతన మసగగలమల
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:31
లస: పప

94-155/679 4394 NDX1471671
94-153/566 4395 NDX1798331
4393 NDX2479442
పపరర: న వ ర ససరరసదట కలమమర అననర
పపరర: అనల శవ కలమమర యయసదనరగ
పపరర: బదరర మబరళ కకషష ఎసడడరగ

తసడడ:ట ఉగక నరసససహ రరవప అననర
ఇసటట ననస:80-87 FLAT NO 204
వయససస:27
లస: పప
4396 NDX1767633
పపరర: ఏకస కలమమరగ జరజన

తసడడ:ట ఆసజననయబలల యయసదనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:34
లస: పప
94-156/730

తసడడ:ట అశశక కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:25
లస: ససస స
4399 NDX1241660
పపరర: జనల జరజన

94-156/733

94-156/731

94-156/736

4403 NDX1768003
పపరర: శశశత లలనయమ
భరస : రరజగసదట కలమమర లలనయమ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:32
లస: ససస స

94-156/739

తసడడ:ట వనసకట శవవధననసలల వనలకరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:34
లస: ససస స

4398 NDX2128842
పపరర: దదవఖ గబగగరలస

94-156/734

4401 NDX1635749
పపరర: ఖసశబ జరజన

94-156/735

భరస : శకపరల భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:31
లస: ససస స
94-156/737

4404 NDX1779604
పపరర: వసదన దరగవరల

94-156/738

భరస : అసకకత కలమమర జరజన సరలలచ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:34
లస: ససస స

94-156/740 4407 MLJ2456770
4406 NDX0617456
పపరర: తతజశక సతఖ తషలసస భబరర వ మదదబ
పపరర: లలతనదతవ

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:36
లస: ససస స

94-156/732

భరస : జజఖత వసశ కకషష గబగగరలస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట జయసత లమల�
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలమరపల భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:32
లస: ససస స
4405 NDX1241959
పపరర: పరవన వనలకరగ

4400 NDX0617415
పపరర: మమనక చగపరట�

94-153/567

తసడడ:ట ఆసజననయబలల ఎసడడరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట మహవర చసద లలనయమ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట అశశక కలమమర బబబబలమల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:29
లస: ససస స
4402 NDX1635780
పపరర: అసకకత దతవ

4397 NDX1767542
పపరర: పసటయమసక లలనయమ

94-156/727

తసడడ:ట లకడమగరరడయఖ
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట శశసమల
ఇసటట ననస:80-87
వయససస:63
లస: పప
94-155/678

94-156/724
4380 AP151000429033
పపరర: నరమదనరరమశశషమమ తనడడకకసడ

భరస : ననగ రరధనకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగ రరధనకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట ససబబ రరమ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:68
లస: పప

4390 NDX2432979
పపరర: హరగక సరయ లకడమ వనలకరగ

94-156/723

భరస : రఘబ కలమమర
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:80-86
వయససస:86
లస: ససస స
4384 NDX2105394
పపరర: రఘబ కలమమర లసగమలలర

4379 NDX1081645
పపరర: ససబధటదతవ లసగమలలర

94-156/741

భరస : కమలలశకమమర
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:38
లస: ససస స

Page 152 of 358

4408 MLJ0818468
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94-156/742

భరస : జగననమహన గబపస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:47
లస: ససస స
4411 NDX1241652
పపరర: వణ జరజన

4409 NDX1635806
పపరర: కక కక దతవ

భరస : అశశక కలమమర భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:50
లస: ససస స
94-156/745

4412 NDX0617423
పపరర: మసజల చగపరట�

భరస : అశశక కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జయసత లమల�
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:51
లస: ససస స

94-156/748
4414 NDX1747106
పపరర: ఎల ఎన శరరద షణబమఖ
వనలకరగ
భరస : వ యస ఆర కగ శరససస స వనలకరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:57
లస: ససస స

4415 NDX2108612
పపరర: రరజఖ లకడమ గబగగరలస
భరస : గగపరల కకషష గబగగరలస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:59
లస: ససస స

4417 MLJ2456796
పపరర: కమలమదతవ

4418 NDX0617449
పపరర: ఆదదలకడమ అననర

94-156/751

భరస : మణక లమల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:60
లస: ససస స
4420 MLJ0818476
పపరర: నరమలమదతవ మబనరలకరగ

94-156/754

94-156/757

94-156/760

తసడడ:ట సమర మల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:33
లస: పప

4427 NDX1635731
పపరర: శకపరల భసడనరగ

94-156/763

4430 NDX1767716
పపరర: మసగగలమల మమహతన

94-156/767

4433 NDX2108604
పపరర: జజఖత వసశ కకషష గబగగరలస

94-156/752

94-156/747

4416 NDX0267765
పపరర: ససశల దతవ సరలలచ

94-156/750

4419 NDX1932905
పపరర: సరవతట ఇమమడడశశటట

94-156/753

భరస : నరసయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:63
లస: ససస స
94-156/755

4422 MLJ2456564
పపరర: వనసకటరమణ వనలకరగ

94-156/756

భరస : శవరవధననసలల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:68
లస: ససస స
94-156/758

94-156/759
4425 NDX1932699
పపరర: అచసఖత సప మ సససదరస
వనలకరగ
భరస : వనసకట ససబటహమణఖ శరససస స వనలకరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:76
లస: ససస స

94-156/761

4428 NDX0784025
పపరర: శవ ససబటహమణఖస వనలకరగ

94-156/762

తసడడ:ట కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:29
లస: పప
94-156/764

4431 NDX0387696
పపరర: అసకకత కలమమర జరజన సరలలచ

94-156/765

తసడడ:ట అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:31
లస: పప
94-156/768

తసడడ:ట గగపరల కకషష గబగగరలస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట మణకరరల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:43
లస: పప

4413 MLJ2456846
పపరర: మమహర రరజఖలకడమ వనలకరగ

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట జవహర లమల మమహతన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:31
లస: పప

94-156/770 4436 MLJ2452175
4435 MLJ0815639
పపరర: వనసకట భబసకర రరవప అరవపలర
పపరర: కమలలశ జరజన

తసడడ:ట రరమశశషరరరవప
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:42
లస: పప

94-156/749

తసడడ:ట అశశక కలమమర భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట అశశక కలమమర భసడనరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:31
లస: పప
4432 NDX0617639
పపరర: రరజగసదట కలమమర లకనయమ

4424 NDX0617480
పపరర: భగవత దతవ లకనయమ

94-156/744

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససమర మల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:25
లస: పప
4429 NDX1635764
పపరర: కలమమరపరల భసడనరగ

94-156/746

భరస : రరమశశషరరరవప
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:69
లస: ససస స
4426 NDX1551820
పపరర: రహహల ఎ జరజన

4421 NDX0497065
పపరర: ఎ.ఎల.వ.యస శకలసతల

4410 NDX0497172
పపరర: మననదతవ ఎల

భరస : మహవర చసద
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఉగక నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జననరబన గబపస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:65
లస: ససస స
4423 MLJ2456671
పపరర: ఉమ వనలకరగ

94-156/743

4434 NDX0617654
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప మదదబ

94-156/769

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:41
లస: పప
94-156/771

4437 NDX1400878
పపరర: అనష వజమ ల

94-156/772

తసడడ:ట బబలన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:46
లస: పప
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94-156/773
4438 NDX2026186
పపరర: వనసకట జగన మహన గబపరస
మబనరలకరగ
తసడడ:ట వనసకట జననరరన గబపరస మబనరలకరగ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట ససమమర మలర
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:53
లస: పప

4441 NDX0496992
పపరర: సరసబశవరరవప కకతనస

4442 MLJ0814830
పపరర: శవ రరమ కకషషశరససస స వనలకరగ

94-156/776

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:55
లస: పప
4444 NDX2108588
పపరర: గగపరల కకషష గబగగరలస

94-156/779

94-156/782

94-156/785

94-156/971

94-156/789

94-156/792

94-156/783

94-156/778

4446 NDX0617688
పపరర: వరయఖ మదదబ

94-156/781

4449 MLJ0818252
పపరర: జననరదన గబపరస మబనరలకరగ

94-156/786 4452 NDX0497180
4451 MLJ2451664
పపరర: వనసకట శవ వధననసలల వనలకరగ
పపరర: రరమశశషరరరవప ఎ

4454 NDX3015260
పపరర: నరసనసఘ అతస ల

4457 MLJ2446045
పపరర: భగవరన అతస ల

4460 MLJ2443042
పపరర: ససదధపపకమమర అటట ల

4463 NDX1217173
పపరర: వణ

94-156/784

తసడడ:ట బబబశశటట
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:70
లస: పప
94-156/787

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:74
లస: పప
94-156/972

4455 MLJ0816298
పపరర: రరణణ అతస ల

94-156/788

భరస : రరజవ కలమమర అతస ల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-156/790

4458 MLJ0817460
పపరర: రరజవపకమమర అటట ల

94-156/791

తసడడ:ట సతఖననరరయణ 1
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:41
లస: పప
94-156/793

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:46
లస: పప
94-156/805

4443 NDX0266965
పపరర: అశశక కలమమర సరలలచ

తసడడ:ట మలర యఖ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:65
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ అతస ల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖ ననరరయణ అటల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:42
లస: పప
4462 NDX1217165
పపరర: మననర జరజన

94-156/780

తసడడ:ట ససదధప కలమమర అతస ల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససదధప కలమమర అతస ల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:42
లస: ససస స
4459 MLJ0815738
పపరర: ససధధర కలమమర అటల

4448 NDX1767765
పపరర: జవహర లమల మమహతన

94-156/775

తసడడ:ట మమనక లమల జరజన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట శవ రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససధధర కలమమర అతస ల
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:37
లస: ససస స
4456 MLJ2446037
పపరర: వరససధ అతస ల

94-156/777

తసడడ:ట బదటమల జ
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట శవరరమశరససస స
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:73
లస: పప
4453 NDX3015278
పపరర: రగఖ అతస ల

4445 MLJ2452134
పపరర: సరయబబబబ వనలకరగ

4440 NDX1241678
పపరర: అశశక కలమమర జరజన

తసడడ:ట బబబబలమల జరజన
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట శవరరసశరససస స
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:65
లస: పప
4450 MLJ2451854
పపరర: మబరళకకషష వనలకరగ

94-156/774

తసడడ:ట శవ ససబటహమణఖస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట శకహరగ రరవప గబగగరలస
ఇసటట ననస:80-88
వయససస:62
లస: పప
4447 NDX0617738
పపరర: ఉగక నరసససహరరవప అననర

4439 NDX0497156
పపరర: మహవర చనసద లలనయమ

4461 MLJ0815720
పపరర: సతఖ ననరరయణ అతస ల

94-156/794

తసడడ:ట దతవ కకషన జ అతస ల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:67
లస: పప
94-156/806

4464 NDX2100790
పపరర: దదననష కలమమర జరజన

94-156/807

తసడడ:ట దదననష కలమమర బబబబలమల జరజన
ఇసటట ననస:80-88,F.NO.101
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదననష కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-88,F.NO.101 AVADHANI TO
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబ లమల జరజన
ఇసటట ననస:80-88,F.NO.101 AVADHANI TO
వయససస:53
లస: పప

4465 NDX1913566
పపరర: గగవరగదన బబ డడ

4466 MLJ3700390
పపరర: పటసనర కకలర పర

4467 MLJ2446060
పపరర: కమల చతపపరగ

భరస : రరసబబబబ బబ డడ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:27
లస: ససస స

94-153/570

భరస : అనల ననగగసదటకలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:34
లస: ససస స

94-153/571

94-153/572

భరస : వరవనసకటకకటటశశరరరవప చతపపరగ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:43
లస: ససస స
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4468 AP151000423247
పపరర: పరరశత లకడమ కలమమరగ కకలర పర

94-153/573

4469 NDX0275602
పపరర: హహమలత గబరకస

భరస : రతరశవపటసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమబరగస గబరకస
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:65
లస: ససస స

94-153/576
4471 MLJ3698107
పపరర: వ వ మణణకసఠ లకమణరరవప
చతపపరగ
తసడడ:ట సతఖననరరయణ మబరగస చతపపరగ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:34
లస: పప

4472 MLJ0813691
పపరర: రరసబబబబ బబ డడ

94-153/574

4470 NDX1226414
పపరర: దమయసత చతపపరగ

భరస : సతఖననరరయణ మబరగస చతపపరగ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:70
లస: ససస స
94-153/577

తసడడ:ట అసజబబబబ బబ డడ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:34
లస: పప

4473 MLJ2443083
పపరర: ససధనకర బబ డడ

తసడడ:ట ననగగసదటస కకలర పర
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:65
లస: పప

94-153/582 4478 NDX0910448
4477 NDX1226406
పపరర: సతఖననరరయణ మబరగస చతపపరగ
పపరర: ససగరత దతవ

4479 NDX1055466
పపరర: కరశలమశ చసద

4480 NDX1768086
పపరర: లలహర గగవసద లమల
తసడడ:ట బబబబలమల జ
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:27
లస: పప
4483 MLJ2451110
పపరర: భబవరరరల పటజజపత

94-156/798

94-153/583

94-153/586

భరస : ససబబబరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:80-107
వయససస:57
లస: ససస స

94-156/799

4487 AP151000423059
పపరర: ఇసదనటణణ బబ మమశశటట

4490 AP151000420040
పపరర: వజయకలమమర బబ మమశశటట

94-156/801

4493 NDX2433076
పపరర: పపషప దతవ పరటజపత

94-153/584

4496 AP151000420070
పపరర: వనసకటననగరరజ తవరశ
తసడడ:ట కకషషమబరగస తవరశ
ఇసటట ననస:80-107
వయససస:40
లస: పప

4482 MLJ2452613
పపరర: ససరగషషకమమర అవససస

94-156/797

4485 MLJ2452605
పపరర: లభబ శసకర అవససస

94-156/800

4488 MLJ0817221
పపరర: రరజగష బబబబ రరమశశటట

94-153/585

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:34
లస: పప
94-153/587

4491 NDX2566446
పపరర: లలత చలర

94-153/619

భరస : వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:36
లస: ససస స
94-156/802

భరస : జసరటజ పరటజపత
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:46
లస: ససస స
94-153/588

94-156/66

తసడడ:ట బబబబలమల
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:ట జగననరధస బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట జసరటజ పరటజపత
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:22
లస: ససస స
4495 AP151000423060
పపరర: శవపరరశత తవరశ

4484 MLJ2451011
పపరర: వల దనస రరమవత

94-153/581

తసడడ:ట లభబ శసకర
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయకలమమర బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపత రరవప చలమర
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:36
లస: పప
4492 NDX2433704
పపరర: రగసకల కలమమర పరటజపత

94-156/796

తసడడ:ట మమతషర దనససర
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:52
లస: ససస స
4489 NDX2325983
పపరర: వనసకటటష చలమర

4481 MLJ0816173
పపరర: నరపలససగ

4476 AP151000420246
పపరర: రతరశవపటసరద కకలర పర

తసడడ:ట దతశరరజ జరజన
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట మడడససగ
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట కగతనజ
ఇసటట ననస:80-95
వయససస:45
లస: పప
4486 AP151000423201
పపరర: కవత రరమశశటట

94-156/62

భరస : కరశలమశ చసద
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:41
లస: ససస స
94-156/795

94-153/578

తసడడ:ట అసజబబబబ బబ డడ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:35
లస: పప

94-153/579 4475 NDX1197367
94-153/580
4474 MLJ0810903
పపరర: అనల ననగగసదట కలమమర కకలర పర
పపరర: వరవనసకట కకటటశశర రరవప
చతపపరగ
తసడడ:ట రతరశవపటసరద కకలర పర
తసడడ:ట సతఖననరరయణ మబరగస చతపపరగ
ఇసటట ననస:80-89
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:38
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ చతపపరగ
ఇసటట ననస:80-89
వయససస:75
లస: పప

94-153/575

4494 NDX2433720
పపరర: జసరటజ పరటంరప

94-156/803

తసడడ:ట తనమలజ పరటజపత
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:47
లస: పప
94-153/589

4497 AP151000420222
పపరర: ససబబబరరవప తవరశ

94-153/590

తసడడ:ట రతస యఖ తవరశ
ఇసటట ననస:80-107
వయససస:64
లస: పప
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4498 AP151000420067
పపరర: శశషగగరగరరవప గగడడ సటట

94-153/591

తసడడ:ట భబవననరరరయణ గగడడ సటట
ఇసటట ననస:80-107
వయససస:68
లస: పప
4501 MLJ2443075
పపరర: ససధనకర వనలవనలర

94-153/594

95-210/442

4505 SQX1089813
పపరర: అకయ కలమమర జరజన

95-210/445

4508 NDX2433035
పపరర: పపరగషమ బసడడకరటర

94-154/581

4511 MLJ0811794
పపరర: తరరమలశకనవరస అదతబపలర

తసడడ:ట అపరపరరవప పపలబలర
ఇసటట ననస:80_6_287
వయససస:31
లస: ససస స

4516 MLJ3700945
పపరర: రరమతషలసస పపలపరటట

4517 MLJ3699758
పపరర: పదమజ కకనశశటట

94-154/587

భరస : పపరగశశరరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:80_6_294
వయససస:31
లస: ససస స
94-154/590

తలర : ససతమమ జ
ఇసటట ననస:84-1-2
వయససస:40
లస: పప

94-156/804

94-154/593

4523 NDX2147859
పపరర: ఈశశరమమ చసతల

94-154/582

4526 NDX2147875
పపరర: కకసడన చసతల
తసడడ:ట కకషష రరవప చసతల
ఇసటట ననస:84-1-2
వయససస:45
లస: పప

4506 MLJ1735539
పపరర: షర అరవసద కలమమర జరజన

95-210/444

4509 NDX0651497
పపరర: జగననమహనరరవప పప నరపలర

94-154/580

4512 NDX0592600
పపరర: రరమననరరయణ మదసబ

94-154/583

తసడడ:ట ననగ సరసబశవ రరవప మదసబ
ఇసటట ననస:80_6_249
వయససస:40
లస: పప
94-154/585

4515 NDX1949249
పపరర: పరవన పపలపరటట

94-154/586

భరస : వనసకట రరమకకషష పపలపరటట
ఇసటట ననస:80_6_294
వయససస:25
లస: ససస స
94-154/588

4518 NDX1427294
పపరర: లకడమ చకరక

94-154/589

భరస : బబల నరసససహ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:80_66
వయససస:30
లస: ససస స
94-154/591

4521 NDX0592345
పపరర: అమరగశశర రరవప చతకరక

94-154/592

తసడడ:ట చలమయఖ చతకరక
ఇసటట ననస:80_66
వయససస:39
లస: పప
94-203/33

భరస : కకసడన చసతల
ఇసటట ననస:84-1-2
వయససస:41
లస: ససస స
94-203/35

95-210/441

తసడడ:ట గగపరల రరవప పప నరపలర
ఇసటట ననస:80_5_242
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:80_66
వయససస:37
లస: పప

భరస : వననద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80_72
వయససస:41
లస: ససస స
4525 NDX0817452
పపరర: మలలర శశర రరవప జ

4520 NDX1427229
పపరర: బబల నరసససహ రరవప చకరక

4503 SQX0896480
పపరర: సప ననల జరజన

తసడడ:ట ససమరమల జరజన
ఇసటట ననస:80-120
వయససస:45
లస: పప

భరస : మదననమహన కకనశశటట
ఇసటట ననస:80_64
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : యగరనసదరరవప చకరక
ఇసటట ననస:80_66
వయససస:37
లస: ససస స
4522 MLJ3701125
పపరర: శశభబదతవ జరజన

95-210/443

తసడడ:ట ససబబబరరవప అదతబపలర
ఇసటట ననస:80_6_244
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట బబలమజ సనరరఖ పటకరశ అలమబరగ
ఇసటట ననస:80_6_277
వయససస:24
లస: పప

94-153/593

భరస : షర అరవసద కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-120
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏశశరరచనరఖ బసడడకరటర
ఇసటట ననస:80-322
వయససస:24
లస: ససస స

94-154/584 4514 MLJ3700861
4513 NDX1830687
పపరర: సరయ కకషష ససజత అలమబరగ
పపరర: తనయరర పపలబలర

4519 MLJ3699766
పపరర: జజఖత చతకరక

94-153/595

తసడడ:ట జతతసదట కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:80-120
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట ధనప చసద జ జరజన
ఇసటట ననస:80-120
వయససస:70
లస: పప
4510 NDX0766709
పపరర: వనసకట ననగలలమ కలమమరగ
లసగమలలర
భరస : ఓసకరరగశశర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:80_5_243
వయససస:58
లస: ససస స

4502 NDX0814160
పపరర: నశశసకరరరవప కకషష�

4500 AP151000423191
పపరర: పటభబవత వనలవనలర

భరస : కకటటశశరరరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:80-110
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆదదశశషష� కకషష
ఇసటట ననస:80-111
వయససస:48
లస: పప

భరస : షర ససమమరమల జరజన
ఇసటట ననస:80-120
వయససస:70
లస: ససస స
4507 SQX1549270
పపరర: షర ససమమరమల జరజన

94-153/592

భరస : ససధనకర వనలవనలర
ఇసటట ననస:80-110
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప వనలవనలర
ఇసటట ననస:80-110
వయససస:44
లస: పప
4504 SQX1549247
పపరర: పపషప బబయ జరజన

4499 MLJ2446052
పపరర: అసజననదతవ వనలవనలర

4524 NDX2147867
పపరర: ననగ రరజ చసతల

94-203/34

తసడడ:ట కకసడన చసతల
ఇసటట ననస:84-1-2
వయససస:24
లస: పప
94-203/36

4527 NDX1917824
పపరర: అయయషర పరరశన షపక

94-203/37

తసడడ:ట ఎలయజ షపక
ఇసటట ననస:84-1-4
వయససస:24
లస: ససస స
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4528 NDX1990929
పపరర: ఫరతమమ అలర ల షపక
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94-203/38

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-1-4
వయససస:37
లస: ససస స
4531 NDX1224260
పపరర: షపక ఎలయమజ

94-203/41

94-203/44

94-203/47

94-203/50

94-203/53

4538 NDX0547364
పపరర: ససశరసత దతస

4541 NDX1455485
పపరర: రరమ దతవ మటటట పలర

4544 NDX0087551
పపరర: శరరద సశరష

94-203/56

4547 NDX2987436
పపరర: సశరష అనల కలమమర

తసడడ:ట మహహదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:50
లస: పప
94-203/60

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:85
లస: ససస స

4553 NDX2331635
పపరర: రహసతషనరసర షపక

94-203/51

4556 NDX2331353
పపరర: రరహమన సయమఖద
తసడడ:ట కరగమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:24
లస: పప

4536 NDX0553057
పపరర: దతబబయన దతస

94-203/46

4539 NDX2048990
పపరర: వర లకడమ మటటట పలర

94-203/49

4542 NDX1455501
పపరర: వనసకట రమణ మటటట పలర

94-203/52

తసడడ:ట పటసరద రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-1-8
వయససస:45
లస: పప
94-203/54

4545 NDX0786202
పపరర: అమరకలమమరగ సశరష

94-203/55

భరస : కరశ వశశననధస
ఇసటట ననస:84-1-9
వయససస:65
లస: ససస స
94-203/731

4548 NDX2280774
పపరర: అనరపపరష సశరష

94-203/57

భరస : అనల కలమమర సశరష
ఇసటట ననస:84-1-9 R AGHARAM
వయససస:27
లస: ససస స
94-203/58

4551 NDX1842328
పపరర: షమ షపక

94-203/59

తసడడ:ట అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:31
లస: ససస స
94-203/61

భరస : అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:51
లస: ససస స
94-203/63

94-203/43

భరస : వనసకట రమణ మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-1-8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరగమబలమర సపజద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:43
లస: ససస స
4555 NDX2331668
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

94-203/48

తసడడ:ట కరశ వశశ ననధమ
ఇసటట ననస:84-1-9
వయససస:38
లస: పప

94-156/849 4550 NDX2331437
4549 NDX2618502
పపరర: ఖమదర బబబ షరరఫ మహమమద
పపరర: రరకరసనన సయఖద

4533 NDX0087825
పపరర: ననగవరణణ పస

తసడడ:ట ససశరసత దతస
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సశరష
ఇసటట ననస:84-1-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట కరశవశశననథస సశరష
ఇసటట ననస:84-1-9
వయససస:42
లస: పప

4552 MLJ2177376
పపరర: సపజయమద షహననజ బబగస షపక

94-203/45

భరస : పటసరద రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-1-8
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట పపదదబ రరజ
ఇసటట ననస:84-1-8
వయససస:67
లస: పప
4546 NDX0087643
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప సశరష

4535 NDX0547422
పపరర: రసగననయకమమ అడపర

94-203/40

తసడడ:ట తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట దతస
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:52
లస: పప

భరస : పటసరదరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-1-8
వయససస:43
లస: ససస స
4543 NDX1455527
పపరర: పటసరద రరవప మటటట పలర

94-203/42

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:ట చనరరమణ రసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:37
లస: పప
4540 AP151000363454
పపరర: సశరరజఖలకడమ మటటట పలర

4532 NDX2455327
పపరర: పటవలర క రసగగశశటట

4530 NDX1224278
పపరర: ఫరతమ బ షపక

భరస : ఎలయమజ షపజక
ఇసటట ననస:84-1-4
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర రసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససశరసత దతస
ఇసటట ననస:84-1-6
వయససస:50
లస: ససస స
4537 NDX2455392
పపరర: అజయ కలమమర రసగగశశటట

94-203/39

భరస : ససభబన షపక షపక
ఇసటట ననస:84-1-4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట గరలబ షపక
ఇసటట ననస:84-1-4
వయససస:49
లస: పప
4534 NDX0547323
పపరర: ఉమమ దతస

4529 MLJ3496460
పపరర: అలమరభ షపక

4554 AP151000363457
పపరర: రహమతషనరసర షపక

94-203/62

భరస : abdulrasheed షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:57
లస: ససస స
94-203/64

4557 NDX0638882
పపరర: సయఖద ననగబర వల సపజద

94-203/65

తసడడ:ట కరగమబలమర సపజద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:28
లస: పప
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4558 NDX1897109
పపరర: వరహహద షపక
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94-203/66

తసడడ:ట అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:35
లస: పప
4561 NDX2679421
పపరర: మబనర మహమమద

94-203/640

94-203/69

94-203/72

94-208/40

94-203/724

94-203/77

94-203/79

తసడడ:ట రరకకమణణ రసగననధస
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:52
లస: పప

4571 NDX0087833
పపరర: పదనమవత పససప

4574 NDX3206810
పపరర: ససధఖ పససప

4577 NDX2683571
పపరర: ససదఖ పససప

4580 NDX2147917
పపరర: పరరశత మహన

94-203/82

4583 NDX0311142
పపరర: శకనస యస

94-203/74

4586 AP151000363090
పపరర: అబబబల సలమమ షపక
తసడడ:ట అబబబల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:71
లస: పప

4566 NDX1455550
పపరర: రహమ తషలర షపక

94-203/71

4569 NDX1842617
పపరర: రరహన సయఖద

94-203/73

4572 NDX0638858
పపరర: ననజయమ ససలమసనన షపక

94-203/75

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:84-1-14
వయససస:32
లస: ససస స
94-203/725

4575 NDX2455525
పపరర: శవ లల యయనసగబల

94-203/76

భరస : వనసకట మణణ గగపస యయనసగబల
ఇసటట ననస:84-1-16
వయససస:21
లస: ససస స
94-203/643

4578 NDX2140366
పపరర: ఆశర బబగమ షపక

94-203/78

భరస : మహమబద అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:30
లస: ససస స
94-203/80

4581 NDX2147925
పపరర: హరగ బబబబ మహన

94-203/81

తసడడ:ట మహన రరవప మహన
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:25
లస: పప
94-203/83

తసడడ:ట మహన యమమ
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:35
లస: పప
94-203/85

94-203/642

తసడడ:ట చనన జజన సయఖద
ఇసటట ననస:84-1-13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప మహన
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట మహనరరవప యమమ
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:30
లస: పప
4585 NDX2147891
పపరర: మహన రరవప రసగననధస

94-203/723

భరస : బబలమజ పససప
ఇసటట ననస:84-1-16
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగరగబబబబ తడడ
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:46
లస: ససస స
4582 NDX0311225
పపరర: వజయకలమమర యస

4568 NDX2721124
పపరర: షబన షపక

4563 NDX2679884
పపరర: సదధక షరరఫ మహమమద

తసడడ:ట బకరరగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-1-12
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలమజ పససప
ఇసటట ననస:84-1-14
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర లసగసశశటట
ఇసటట ననస:84-1-16
వయససస:50
లస: ససస స
4579 NDX1358977
పపరర: తడడ కకసడ లకడమ

94-203/70

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-1-14
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబలమజ పససప
ఇసటట ననస:84-1-14
వయససస:24
లస: ససస స
4576 NDX2455483
పపరర: బసవ రరజగశశరగ లసగసశశటట

4565 NDX1455568
పపరర: ఫజరన బ షపక

94-203/68

తసడడ:ట భబదతర బబష షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:23
లస: పప

భరస : జలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:84-1-12
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అరరర నసడడ మటట పలర
ఇసటట ననస:84-1-13
వయససస:52
లస: ససస స
4573 NDX3178365
పపరర: ససధఖ పససప

94-203/641

భరస : బకరరగ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-1-12
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:84-1-12
వయససస:73
లస: పప
4570 NDX2100584
పపరర: ననరరయణమమ మటట పలర

4562 NDX2679611
పపరర: అకబర షరరఫ మహమమద

4560 NDX1704296
పపరర: కరగమబలమర షపక

తసడడ:ట బకరరగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట ఖమదర బబబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట జహహరరదధబన షపక
ఇసటట ననస:84-1-12
వయససస:36
లస: ససస స
4567 NDX1990770
పపరర: బకర రగ సరహహబ షపక

94-203/67

తసడడ:ట అబబబల రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమదర బబష షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-10
వయససస:31
లస: ససస స
4564 NDX0552760
పపరర: మహమమద షరహహన

4559 NDX2331395
పపరర: కరగమబలమర సయఖద

4584 NDX2140382
పపరర: అలస ఫ మహమమద

94-203/84

తసడడ:ట హమద మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-17
వయససస:37
లస: పప
94-203/86

4587 NDX1697681
పపరర: మహబబబ షపక

94-203/87

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:33
లస: ససస స

Page 158 of 358

4588 NDX1612408
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-203/88

తసడడ:ట హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:34
లస: ససస స
4591 MLJ2177210
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-203/91

94-203/94

94-203/97

94-203/100

94-203/103

94-203/106

94-203/109

భరస : అబబబలమర
ఇసటట ననస:84-1-20
వయససస:74
లస: ససస స

4601 AP151000363450
పపరర: మబసతనజ బబగస

94-203/101

4604 NDX0362509
పపరర: అబబబల జబబబర షపక

4607 NDX0817510
పపరర: జఫరర సరదదక మఘల

4610 NDX2455632
పపరర: ననసర బబఇగ మఘల

94-203/112

4613 MLJ2177293
పపరర: షహననజ మహమమద

94-203/104

4616 NDX1842757
పపరర: జజరరన బబగమ మహమమద
భరస : ఇమసయమజ బబజగ మహమమద
ఇసటట ననస:84-1-21
వయససస:34
లస: ససస స

4596 NDX0087916
పపరర: గగసరఖ బబగస మగల

94-203/96

94-203/99
4599 NDX1605775
పపరర: రఫసయమ ససలమ న అలశ రఫసయమ
బబగమ మగల
భరస : అపసర బబషర మగల
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:43
లస: ససస స

4602 NDX2099811
పపరర: బబషర ఖదదరగ మగల

94-203/102

4605 MLJ3496031
పపరర: ఇసరమయల బబగ

94-203/105

తసడడ:ట ననసర బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:41
లస: పప
94-203/107

4608 NDX1605742
పపరర: అపసర బబషర మగల

94-203/108

తసడడ:ట ఖమదర బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:49
లస: పప
94-203/110

4611 MLJ2171510
పపరర: రగజజశనన పరగశన పఠరన

94-203/111

తసడడ:ట మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:84-1-20
వయససస:36
లస: ససస స
94-203/113

భరస : షఫసవపలమర
ఇసటట ననస:84-1-20
వయససస:54
లస: ససస స
94-203/115

94-203/93

తసడడ:ట అపసర బబషర మగల
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట ఇసరమయల బబగ మఘల
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:84-1-20
వయససస:54
లస: ససస స
4615 MLJ2171494
పపరర: షర పపనరతసర బబగమ

94-203/98

తసడడ:ట ననసర బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట ఇసరమయల బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:52
లస: పప
4612 MLJ2171502
పపరర: ననరర హన పఠరన

4598 NDX0734053
పపరర: రఫసయమ ససలమసన మగల

4593 NDX0989103
పపరర: మగబబల షపక

భరస : ఇసరమయల జబవపలమర
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల సలమమ షపక
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల సలమమ షపక
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:43
లస: పప
4609 NDX0727495
పపరర: ననసర బబగ

94-203/95

భరస : అబబబల సలమమ షపజక
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ననజర బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:33
లస: పప
4606 AP151000363091
పపరర: మసరసన వల షపక shaik

4595 NDX0638759
పపరర: షరజయ అలశ హససనన షపక

94-203/90

తసడడ:ట జజఫర
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:49
లస: పప

భరస : అఫసర భబషర
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననజర బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:56
లస: ససస స
4603 NDX0088070
పపరర: ఖమజజ మహహమబదధబన మగల

94-203/92

భరస : అబబబల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల బబగ
ఇసటట ననస:84-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
4600 NDX0087510
పపరర: ననగబర ససలమసనన యస

4592 NDX0615351
పపరర: మసరసనశల షపక

4590 MLJ2170660
పపరర: జజఖత కసదసల

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట మమదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:61
లస: పప
4597 MLJ2177228
పపరర: గగషసయమబబగస

94-203/89

భరస : మగబబల
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసపసననసహహబ
ఇసటట ననస:84-1-18
వయససస:56
లస: ససస స
4594 MLJ2170868
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

4589 NDX0989095
పపరర: బబజర షపక

4614 MLJ2177012
పపరర: ఖమదర మసరసన పఠరన

94-203/114

భరస : దచలత ఖమన
ఇసటట ననస:84-1-20
వయససస:59
లస: ససస స
94-203/116

4617 NDX0546994
పపరర: ఇసతయమజ బబగ మహమమద

94-203/117

తసడడ:ట ఇసరమయల బబగ
ఇసటట ననస:84-1-21
వయససస:39
లస: ససస స
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4618 NDX0865642
పపరర: మబసతనజ బబగస మహమమద

94-203/118

భరస : ఇసరమయయల బబగ
ఇసటట ననస:84-1-21
వయససస:55
లస: ససస స
4621 NDX2620102
పపరర: జయశక అలలర న

94-154/621

94-203/123

94-203/126

94-203/129

94-203/132

94-203/134

94-203/137

భసధసవప: అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:84-1-25
వయససస:21
లస: ససస స

4631 NDX0087684
పపరర: రరఘవనసదట ఎ

4634 MLJ2171742
పపరర: హసమతఉనరసరబబగస షపక

4637 NDX0988857
పపరర: బబలమజ పస

4640 NDX1740746
పపరర: హహసపసన వల షపక

94-208/41

4643 NDX2867299
పపరర: మమహహన కగసర షపక

94-203/130

4646 NDX2739928
పపరర: మహమమద అజహర షపక
భసధసవప: అబబబల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:84-1-25
వయససస:19
లస: పప

4626 MLJ3496601
పపరర: వనసకరయమమ ఇరగక

94-203/125

4629 NDX0609438
పపరర: వనణబ అలలనన

94-203/128

4632 MLJ2172401
పపరర: రమమష కలమమర ఇరగక

94-203/131

తసడడ:ట వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:45
లస: పప
94-203/133

4635 NDX2683456
పపరర: సప నయ అలలర న

94-203/644

భరస : వనణబ అలలర న
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:20
లస: ససస స
94-203/135

4638 NDX1119734
పపరర: ననగగశశరరరవప పససపస

94-203/136

తసడడ:ట వనసకకజరరవప
ఇసటట ననస:84-1-23
వయససస:53
లస: పప
94-203/138

4641 MLJ2173706
పపరర: ససలమర షపక

94-203/139

తసడడ:ట మహబబబ
ఇసటట ననస:84-1-24
వయససస:53
లస: పప
94-144/846

భసధసవప: అబబబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:84-1-25
వయససస:42
లస: ససస స
94-208/1346

94-203/122

తసడడ:ట కకషష జ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట ససలమర షపక
ఇసటట ననస:84-1-24
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట జయరరవ మసద
ఇసటట ననస:84-1-24
వయససస:27
లస: ససస స
4645 NDX2740090
పపరర: అసజమ కగసర షపక

94-203/127

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-1-23
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:84-1-24
వయససస:48
లస: ససస స
4642 NDX1482157
పపరర: బబఖల మసద

4628 NDX1358936
పపరర: తనడడకకసడ హహమసత

4623 NDX2140440
పపరర: ననరర హన షపక

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట సయఖద అల షపక
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-1-23
వయససస:46
లస: ససస స
4639 MLJ2171759
పపరర: రరహమత షపక

94-203/124

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట హహమజ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:50
లస: పప
4636 NDX1119775
పపరర: పపటమ పససపస

4625 MLJ2174787
పపరర: భబనస అలమరస

94-203/120

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట గగరర బబబబ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:30
లస: పప
4633 MLJ2174795
పపరర: కకషష అలమరస

94-203/121

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట గగరగ బబబబ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:26
లస: పప
4630 NDX0314930
పపరర: కకషప ర కలమమర అలలర న

4622 NDX1455360
పపరర: లకడమ అలలనన

4620 NDX0088013
పపరర: శకనవరసరరవప లసగమలలర

తసడడ:ట సససదరరరవప
ఇసటట ననస:84-1-21
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర అలలనన
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:40
లస: ససస స
4627 NDX1902346
పపరర: రమమష కలమమర తనడడకకసడ

94-203/119

తసడడ:ట ఖమదర మసరసన
ఇసటట ననస:84-1-21
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరఘవనసదట అలలర న
ఇసటట ననస:84-1-22
వయససస:19
లస: ససస స
4624 NDX0734467
పపరర: వనసకటశక ఇరగక

4619 NDX0087973
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పఠరన

4644 NDX2757664
పపరర: మహమమద గగస షపక

94-203/729

భసధసవప: అబబబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:84-1-25
వయససస:52
లస: పప
94-208/1347

4647 NDX2683167
పపరర: జహరబ షపక

94-203/645

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-1-49
వయససస:60
లస: ససస స
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94-208/42

తసడడ:ట భబగఖరరవప వరససమళ
ఇసటట ననస:84-1-61
వయససస:24
లస: ససస స
4651 NDX2865087
పపరర: హహసపన బ షపక

94-208/1350

94-203/141

తసడడ:ట కకషష అరరర న రరవప
ఇసటట ననస:84-1-161
వయససస:33
లస: ససస స
4657 NDX0314401
పపరర: లకడమ పపసడనఖల

94-203/144

94-203/147

94-203/149

4661 MLJ2170678
పపరర: అచచయఖ నగరస

4664 MLJ2177004
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

94-203/152

4667 AP151000363306
పపరర: రరమకకషష అడపర

94-203/155

4670 NDX0087692
పపరర: కకషప ర కలమమర దదడడడ
తసడడ:ట బబలకకషష
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:30
లస: పప

94-203/158
4672 NDX2136357
పపరర: టటవఎసఎస నరసససహ చనరరఖలల
పరలవసచ
తసడడ:ట వనసకటబ చనరరఖలల పరలవసచ
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:38
లస: పప

4673 NDX2037175
పపరర: సరయ పటసరద తషలసస
తసడడ:ట శకమననరరరయణ తషలసస
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:51
లస: పప

4675 NDX3215977
పపరర: రరజగశశరగ తననరరర

4676 NDX3211984
పపరర: లకడమ మనక దదడడడ

94-203/727

భరస : వసశ ధర దదడడడ
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:26
లస: ససస స

4653 NDX2332039
పపరర: వనజషషవ అడపర

94-203/140

4656 NDX0817767
పపరర: కకషరషరరర నరరవప అడపర

94-203/143

తసడడ:ట భబవయఖ
ఇసటట ననస:84-1-161
వయససస:63
లస: పప
94-203/145

4659 MLJ2170645
పపరర: సరసబశవరరవప నగరస

94-203/146

తసడడ:ట అచచయఖ
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:49
లస: పప
94-203/148

4662 NDX3037082
పపరర: జశశసత అడప

94-203/726

తసడడ:ట వనసకట రతరస అడప
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:24
లస: పప
94-203/150

4665 AP151000363305
పపరర: లకడమననరరయణ అడపర

94-203/151

తసడడ:ట గగవసదసలల
ఇసటట ననస:84-1-164
వయససస:49
లస: పప
94-203/153

తసడడ:ట శకరరమబలల
ఇసటట ననస:84-1-165
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట బల కకటటశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:55
లస: ససస స

94-203/142

తసడడ:ట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-1-163
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమకకషష�
ఇసటట ననస:84-1-165
వయససస:65
లస: ససస స
4669 NDX0314906
పపరర: ఝమనసలకడమ దదడడడ

4658 NDX0314385
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడనఖల

94-208/1349

తసడడ:ట కకషరషరరర న రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-1-161
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమయఖ
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:82
లస: పప

భరస : కకషషయఖ �
ఇసటట ననస:84-1-163
వయససస:76
లస: ససస స
4666 AP151000363308
పపరర: ధనలకడమ అడపర�

4655 NDX0817429
పపరర: శకదతవ అడపర

94-208/44

తసడడ:ట వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట బబవయఖ
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:60
లస: పప
4663 MLJ2176659
పపరర: సనరమమ అడపర

4652 NDX1003243
పపరర: కలమమర బబబబ ససపసగబల
ససపసగబల
తసడడ:ట కకసడలల ససపసగబల
ఇసటట ననస:84-1-80
వయససస:28
లస: పప

4650 NDX2865269
పపరర: వరబబబబ వససమలర

తసడడ:ట భబగఖ రరవప వససమలర
ఇసటట ననస:84-1-61
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషరషరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-1-161
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-1-162
వయససస:39
లస: ససస స
4660 MLJ2173789
పపరర: వనసకటరతరస అడపర

94-208/43

భరస : భబగఖరరవప వరససమళ
ఇసటట ననస:84-1-61
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-1--61
వయససస:22
లస: ససస స
4654 NDX1704221
పపరర: కలససమ అడపర

4649 NDX2036102
పపరర: కకకషషవనణణ వరససమళ

4668 NDX2136423
పపరర: టట ఎస వనజ పదమజ పరలవసచ

94-203/154

భరస : టట వ ఎస ఎస నరసససహ చనరరఖలల పరలవ
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:35
లస: ససస స
94-203/156

4671 NDX0087627
పపరర: వసశధర దదడడడ

94-203/157

తసడడ:ట బబలకకషష
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:31
లస: పప
94-203/159

4674 AP151000363406
పపరర: బబలకకషష దదడడడ

94-203/160

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-1-181
వయససస:66
లస: పప
94-203/728

4677 NDX2455236
పపరర: షబనన షపక

94-203/161

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:84-2-25
వయససస:25
లస: ససస స
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94-203/162

తసడడ:ట సలమస షపక
ఇసటట ననస:84-2-25
వయససస:33
లస: పప
4681 NDX0550277
పపరర: మసరసన రరడడడ బ

94-203/165

94-203/167

94-203/170

94-203/647

94-225/1473

94-203/174

94-203/176

తసడడ:ట ఖమశసషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:41
లస: పప

4691 NDX2683365
పపరర: షమ షపక

4694 AP151000363409
పపరర: మబసతనజ షపక

4697 AP151000363010
పపరర: ఇసరమయయల షపక షపక

4700 NDX0817700
పపరర: ఖసరగరద షపక

94-203/179

4703 AP151000363008
పపరర: బషసర షపక

94-203/648

4706 NDX0660308
పపరర: అలర భకడ షపక
తలర : మహహదధబన బ షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:50
లస: పప

4686 NDX0817726
పపరర: గగస షపక

94-203/169

4689 NDX2639276
పపరర: గగసప షపక

94-203/646

4692 NDX3114592
పపరర: ససభబన షపక

94-203/732

తసడడ:ట షసష షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:45
లస: పప
94-203/172

4695 AP151000363011
పపరర: ననర షపక

94-203/173

భరస : ఇసమయయల షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28
వయససస:51
లస: ససస స
94-203/175

4698 NDX3106457
పపరర: ననగబర బ షపక

94-216/832

భరస : జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:84-2-28
వయససస:26
లస: ససస స
94-203/177

4701 NDX0817346
పపరర: మహమమద షపక

94-203/178

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-203/180

భరస : సయసస షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-203/182

94-203/166

తసడడ:ట సలమస షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననర షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమశస షరరఫ షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:60
లస: ససస స
4705 NDX0310219
పపరర: షరన బబషర షపక

94-203/171

తసడడ:ట మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:32
లస: ససస స
4702 AP151000363408
పపరర: కరగమబన షపక

4688 AP151000363006
పపరర: ససభబన షపక

4683 MLJ3496551
పపరర: జబనన షపక

తసడడ:ట మహబబబ అల షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:30
లస: పప

భరస : సలమస షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-28
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:84-2-28
వయససస:30
లస: పప
4699 NDX0817338
పపరర: ఆషర షపక

94-203/168

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరఈసరస షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:63
లస: ససస స
4696 NDX0551671
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

4685 NDX2455285
పపరర: సలమమన షపక

94-203/164

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట సయసస షపక షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:45
లస: పప

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:24
లస: ససస స
4693 NDX3159571
పపరర: బషసర షపక

94-201/710

తసడడ:ట ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:30
లస: పప
4690 NDX2683357
పపరర: షబన షపక

4682 NDX3211968
పపరర: నసరరహన షపక

4680 MLJ2176410
పపరర: ససబబబయమమ అరగసపవలర

భరస : బటహమస అరగసపవరళళళ
ఇసటట ననస:84-2-26
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:84-2-27
వయససస:49
లస: ససస స
4687 NDX2455319
పపరర: గగస షపక

94-203/163

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-2-26
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయణ రరడడడ బ
ఇసటట ననస:84-2-26
వయససస:28
లస: పప
4684 NDX2455293
పపరర: యమససమన షపక

4679 NDX2455277
పపరర: ననరర హన షపక

4704 MLJ3496213
పపరర: ససధనన షపక

94-203/181

తసడడ:ట ఖమససస సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:39
లస: పప
94-203/183

4707 NDX0722934
పపరర: రబబబన షపక

94-203/184

తసడడ:ట ఖమశసషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:84-2-28/1
వయససస:60
లస: పప
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4708 AP151000363020
పపరర: హహమలత ఆలసకక

94-203/185

భరస : ననగగశశరరరవప ఆలసకక ఆలసకక
ఇసటట ననస:84-2-29
వయససస:46
లస: ససస స
4711 NDX0551358
పపరర: మధస కకసడడశశటట
తసడడ:ట పపద వరరసరశమ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:84-2-30
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అలర సకక
ఇసటట ననస:84-2-32
వయససస:22
లస: ససస స
94-203/193

94-203/196

తసడడ:ట షపజక మహమద ఖమన
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:61
లస: పప

94-203/191

4718 NDX2487171
పపరర: షపజక జజన బబషర

4721 NDX0310581
పపరర: అరచన ఆసప పర

94-203/190
4713 NDX2455467
పపరర: ఝమనస లకడమ బబయ బబ సదదల

4716 NDX2487155
పపరర: షపజక కరగషరమ

94-203/192

భరస : షపజక జజన బబషర
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:32
లస: ససస స
94-203/194

4719 NDX2487163
పపరర: షపజక మబకలసమ బబషర

94-203/197

4722 NDX0659557
పపరర: దతవపటసరద అసప ప

94-203/198

తసడడ:ట గబరరరపటసరద
ఇసటట ననస:84-2-41
వయససస:45
లస: పప
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94-203/199

4726 NDX1842278
పపరర: అశశన కలమమర పప తష

94-203/202

4727 NDX0310615
పపరర: కకషషకరసత మఖమమటస

94-203/205

4730 NDX0548099
పపరర: పపరషచసదటరరవప యమ

94-203/203

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:48
లస: ససస స

4733 AP151000363426
పపరర: వరణణ దదడడడ �

94-203/206

4736 NDX0843193
పపరర: వనసకట మననజ దదడడడ �
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:33
లస: పప

4728 NDX0548123
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర యమ

94-203/204

4731 NDX2332054
పపరర: సరశత పప టటరరర

94-203/207

భరస : ననగరరజ పప టటరరర
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:37
లస: ససస స
94-203/209

భరస : వనసకటటశశరరవప దదడడడ �
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:59
లస: ససస స
94-203/211

94-203/201

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట సప మయఖ
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:62
లస: పప
94-203/208

4725 NDX0550996
పపరర: ననగమణణ పప తష

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:60
లస: పప
4732 AP151000363423
పపరర: కళళఖణణ దదడడడ

94-203/200

భరస : పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహ రరవప పప తష
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:25
లస: పప
4729 NDX0551432
పపరర: నరసససహరరవప పప తష

4724 NDX0551242
పపరర: వనసకట పదనమవత యమ

94-203/195

తసడడ:ట షపజక మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట దసరరరపటసరదస
ఇసటట ననస:84-2-41
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషషకకశశర మఖమమఠస
ఇసటట ననస:84-2-42
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట జయసత�
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:29
లస: పప

4715 NDX2487130
పపరర: షపజక షరననజ

94-203/188

భరస : బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:84-2-31
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట షపజక మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:36
లస: పప

4720 NDX2487148
పపరర: షపజక మసరసన వల

4735 NDX0087700
పపరర: రవకకరణ� తళభకలసల�

94-203/649

భరస : షపజక మబకలసమ బబషర
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షపజక మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-2-40
వయససస:52
లస: ససస స

4723 NDX1898388
పపరర: హరగణణ మఖమమఠస

4712 NDX2639003
పపరర: నసరరహన షపక

4710 AP151000363018
పపరర: ననగగశశరరరవప ఆలసకక

తసడడ:ట చననరరరవప
ఇసటట ననస:84-2-29
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-2-30
వయససస:35
లస: ససస స
94-190/605

4717 NDX2487122
పపరర: షపజక మహహదబ ధన బ

94-203/187

తసడడ:ట అపరపరరవప ఆలసకక
ఇసటట ననస:84-2-29
వయససస:29
లస: పప
94-203/189

4714 NDX2632479
పపరర: మమనక అలర సకక

4709 NDX0817403
పపరర: సరయరరస ఆలసకక

4734 AP151000363051
పపరర: ననగగశశరమమ దదడడడ

94-203/210

భరస : ససబబబరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:65
లస: ససస స
94-203/212

4737 NDX2332104
పపరర: ననగరరజ పప టటరరర

94-203/213

తసడడ:ట కరళదనసస పప టటరరర
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:41
లస: పప
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4738 AP151000363424
పపరర: వనసకటటశశరరవప దదడడడ �

94-203/214

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:84-2-43
వయససస:63
లస: పప
4741 NDX1596495
పపరర: అమర త ఖమన పపతతన

94-203/217

94-205/995

94-184/1060

94-203/222

94-203/650

94-203/225

94-203/228

తసడడ:ట అబబబలమరహ
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:30
లస: ససస స

4751 NDX2331254
పపరర: ఫరరరక ఖమన పఠరన

4754 NDX2682177
పపరర: అసర స ఖమన పఠరన

4757 NDX1697665
పపరర: ససలమసనన షపక

4760 NDX0548610
పపరర: అకబర షపక

94-203/231

4763 MLJ2178440
పపరర: మహమమద మసరసన షపక

94-203/223

4766 NDX2117530
పపరర: దదలబ మర షపక
భరస : అదబబలమరహ షపక
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:45
లస: ససస స

4746 NDX2608263
పపరర: అరరఫ మహమమద

94-156/850

4749 NDX0660399
పపరర: గగషసయమబబగస మహమమద

94-203/221

4752 NDX2331627
పపరర: హబబబలర మహమమద

94-203/224

తసడడ:ట అకబర మహమమద
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:49
లస: పప
94-203/651

4755 NDX2675908
పపరర: మబసరకన ఖమన పటబన

94-220/810

తసడడ:ట ఫరరరఖ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:18
లస: ససస స
94-203/226

4758 NDX1392281
పపరర: రజయమ షపక

94-203/227

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:33
లస: ససస స
94-203/229

4761 MLJ2178432
పపరర: జజనబబషర షపక

94-203/230

తసడడ:ట మహమమద మసరసన
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:38
లస: పప
94-203/232

తసడడ:ట బబబబ
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:63
లస: పప
94-203/234

94-203/219

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట మహమమద మసరసన
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట మహమమద మసరసన
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:39
లస: పప
4765 NDX1224203
పపరర: షపక మసనధన

94-203/220

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమమద మసరసన
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:50
లస: ససస స
4762 NDX0551788
పపరర: బబబబ షపక

4748 MLJ2171528
పపరర: మహహనజ పఠరన పస

4743 NDX0733782
పపరర: రఘబననధరరవప రరడరపలర

తసడడ:ట జలమన మహమమద
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట మహహదదబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:40
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:84-2-47
వయససస:24
లస: ససస స
4759 MLJ2178481
పపరర: పరఖరగ షపక

94-205/996

తసడడ:ట మహహదధబన ఖమన పస
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహహదదబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:65
లస: ససస స
4756 NDX2331684
పపరర: ననరర హన షపక

4745 NDX2914299
పపరర: రమమదతవ పప కల

94-203/216

తసడడ:ట రరఘవరరవప redlapalli
ఇసటట ననస:84-2-44
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఫరరఖ ఖమన పస
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట మహమమద మసరసన
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:33
లస: పప
4753 NDX2683530
పపరర: రహహమబనరసర పఠరన

94-203/218

భరస : మసరసన పప కల
ఇసటట ననస:84-2-45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట జలమన మహమమద
ఇసటట ననస:84-2-46
వయససస:27
లస: పప
4750 NDX0548347
పపరర: గగస షపక

4742 MLJ2176949
పపరర: అజజ షపక

4740 NDX1596479
పపరర: ఆరగఫ ఖమన పపతతన

తసడడ:ట జలమన పపతతన
ఇసటట ననస:84-2-44
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట హమద షపక
ఇసటట ననస:84-2-44
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ ససబబయఖ పప కల
ఇసటట ననస:84-2-45
వయససస:43
లస: పప
4747 NDX2675734
పపరర: అమజజద మహమమద

94-203/215

భరస : సరసబశవ రరవప కకతనసవరరర
ఇసటట ననస:84-2-44
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట జలమన పపతతన
ఇసటట ననస:84-2-44
వయససస:28
లస: పప
4744 NDX2914257
పపరర: మసరసన పప కల

4739 NDX2041036
పపరర: ససతమమ కకతనసవరరర

4764 NDX1574509
పపరర: షపక మబనర

94-203/233

తసడడ:ట అబబబలమర
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:26
లస: ససస స
94-203/235

4767 NDX2106178
పపరర: ఖమజజ షపక

94-203/236

తసడడ:ట అబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:28
లస: పప
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94-203/237

తసడడ:ట అబబబలమరహ
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:28
లస: పప
4771 NDX2681039
పపరర: గలమర ర షపక

94-203/652

94-203/242

4775 MLJ2173995
పపరర: కరగమబలమరఖమన పఠరన

94-203/654

4778 NDX2332088
పపరర: వహహదన షపక

94-203/246

4781 NDX0638973
పపరర: శవపరరశత కర
భరస : ఉదయ భబసకర
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:35
లస: ససస స

4783 NDX0310771
పపరర: వజయకలమమర� దనసరగ�

4784 NDX0638809
పపరర: ఉదయభబసకర కర

94-203/249

తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట ససబబ రరవప యయకకళదతవ
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:64
లస: పప
94-203/657

భరస : ఇసఠగజ
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:32
లస: ససస స

94-203/244

94-203/255

4793 MLJ2175115
పపరర: ససరగసదట ఏలశశటట

94-203/247

4796 NDX1596446
పపరర: దసరర భవరన ఇరర

4776 NDX2682730
పపరర: ఫరతమ షపక

94-203/653

4779 NDX1991240
పపరర: ననజయమ బబగమ షపక

94-203/245

4782 NDX1991091
పపరర: జగజరనన యయకకళదతవ

94-203/248

భరస : బబల ససబటహమణఖస యయకకళదతవ
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:60
లస: ససస స
94-203/250

4785 MLJ2170439
పపరర: గణణష ఎకకలదతవ

94-203/251

తసడడ:ట చతనరకగశవరరవప యకకలదతవ
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:53
లస: పప
94-203/655

4788 NDX2676880
పపరర: వహహద షపక

94-203/656

తసడడ:ట అగబర షపక
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:22
లస: ససస స
94-203/253

4791 NDX0549626
పపరర: ససమలత ఏలశశటట

94-203/254

భరస : ససరగసదట ఏలశశటట
ఇసటట ననస:84-2-53
వయససస:35
లస: ససస స
94-203/256

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:84-2-53
వయససస:40
లస: పప
94-203/258

94-203/241

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-2-52
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:84-2-53
వయససస:68
లస: ససస స
4795 NDX0639286
పపరర: హహరజ షపక

4790 NDX2482511
పపరర: లకడమ దనసరగ

4773 MLJ2174001
పపరర: షమమబసలమసనన� పఠరన�

తసడడ:ట మమహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ ఖమన ఫటబన
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట అగబర షపక
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:19
లస: పప
4792 NDX1991323
పపరర: మహ లకడమ ఏలశశటట

94-203/243

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:42
లస: పప

94-203/252 4787 NDX2682037
4786 NDX1991067
పపరర: బబల ససబటహమణఖస యయకకళదతవ
పపరర: మలన ఫటబన

94-203/239

భరస : కరగమబలమరఖమన� �
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట అకబర వల షపక
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట బబల ససబటహమణఖస యయకకళదతవ
ఇసటట ననస:84-2-50
వయససస:35
లస: ససస స

4789 NDX2683704
పపరర: మసనద షపక

94-203/240

తసడడ:ట హహసపసననన న
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:19
లస: ససస స
4780 NDX1991034
పపరర: ససలకణన యయకకళదతవ

4772 AP151000363059
పపరర: మబసతనజ బబగస పఠరన�

4770 NDX2331593
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:ట బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:78
లస: పప

భరస : మహమమద ఖమన�
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ఖమదర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:84-2-49
వయససస:54
లస: పప
4777 NDX2676716
పపరర: మబషరటక షపక

94-203/238

తసడడ:ట షపక ససబబన
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:48
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:84-2-48
వయససస:57
లస: ససస స
4774 NDX1991224
పపరర: మహబబబ షపక

4769 NDX1224211
పపరర: షపక అబబబలమరహ

4794 NDX2052702
పపరర: రహమత షపక

94-203/257

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:27
లస: ససస స
94-203/259

భరస : సరయ వనసకట రమణ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:35
లస: ససస స

4797 MLJ3496890
పపరర: షరహహనన సయఖద

94-203/260

భరస : ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:36
లస: ససస స
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94-203/261

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:58
లస: ససస స
94-203/264

తసడడ:ట అబబబల అజజ
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:39
లస: పప
94-203/267

తసడడ:ట వరమనరరవప
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:42
లస: పప
94-203/269

94-203/271

94-203/274

94-203/277

94-203/280

4811 MLJ2178358
పపరర: మలర క షపక

4814 NDX1741546
పపరర: ఖయబఖస షపక

4817 AP151000363070
పపరర: మహమబద షపక

4820 NDX3037215
పపరర: అబబబల ఖదర షపక

94-209/1042

4823 NDX2678811
పపరర: గననర కలతషబ షపక

94-203/272

4826 MLJ2178309
పపరర: సపజదన� షపక�
తసడడ:ట సతనసర� �
ఇసటట ననస:84-2-58
వయససస:41
లస: పప

4806 NDX1991273
పపరర: సప న ససలమ న షపక

94-203/268

4809 NDX0638999
పపరర: రగజజశనన మహమమద

94-203/270

4812 NDX1741561
పపరర: షరకకరర బబగస షపక

94-203/273

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:53
లస: ససస స
94-203/275

94-203/276
4815 NDX1741520
పపరర: మహమమద ఖమససస బబబబ షపక

తసడడ:ట బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:33
లస: పప
94-203/278

4818 NDX1741553
పపరర: బబషర షపక

94-203/279

తసడడ:ట సలస షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:58
లస: పప
94-203/735

4821 NDX2722916
పపరర: ననరగ షపక

94-203/736

భరస : ఖససస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:25
లస: ససస స
94-219/744

తసడడ:ట మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:18
లస: పప
94-203/281

94-203/266

తసడడ:ట బబషర
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:65
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హబబబలమర� �
ఇసటట ననస:84-2-58
వయససస:44
లస: ససస స

94-201/711

తసడడ:ట ఖమదర అబబబల
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:65
లస: పప

4825 MLJ2174779
పపరర: హహమమరర� మహమమద�

4808 NDX3048873
పపరర: మహహఊదధబనబ షపక

4803 MLJ2172435
పపరర: మమరరతరరవప ఇరగక

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:84-2-56/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల ఖమదర
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:39
లస: పప

4822 NDX2723708
పపరర: రరహనన బబగబమ షపక

94-203/659

భరస : మమహహసమబద
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఖమదర
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:63
లస: ససస స

4819 MLJ3496635
పపరర: అబబబల ఖమదర షపక

4805 NDX2681120
పపరర: షబబర షపక

94-203/263

తసడడ:ట వరమనరరవప
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహమమద జజన
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

4816 MLJ2178325
పపరర: మహమమద జజన షపక

94-203/265

తసడడ:ట బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హబబబలర మహమమద
ఇసటట ననస:84-2-56/1
వయససస:40
లస: ససస స

4813 AP151000363069
పపరర: మహహదసనబ షపక

4802 MLJ2176220
పపరర: ఇసతయమజ షపక

4800 NDX0639328
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడడ:ట అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట అజజ
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:40
లస: పప

4804 MLJ2172765
పపరర: సరయవనసకటరమణనరరవప ఇరగక

4810 NDX0988980
పపరర: సలమమ షపక

94-203/262

భరస : వరమనరరవప
ఇసటట ననస:84-2-56
వయససస:58
లస: ససస స

4801 NDX0639237
పపరర: ఇసరమయల షపక

4807 NDX1991166
పపరర: మహమబడ మహమమద

4799 AP151000363437
పపరర: పటమలరరణణ ఇరగక

4824 NDX2799047
పపరర: రఫస షపక

94-219/924

తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:84-2-57
వయససస:32
లస: పప
94-203/282

4827 NDX3034204
పపరర: గననర కలతషబ షపక

94-203/737

తసడడ:ట మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-58
వయససస:18
లస: పప
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94-223/1380

తసడడ:ట అబబబల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:84-2-58
వయససస:44
లస: పప
4831 AP151000363508
పపరర: పదనమవత కననర�

94-203/285

94-203/288

94-203/291

94-203/294

94-203/297

94-203/300

94-203/303

తసడడ:ట బబబబ ఇథనననన
ఇసటట ననస:84-2-1698
వయససస:25
లస: పప

4841 NDX0988972
పపరర: శవపరరశత రరమశశటట

4844 NDX0638775
పపరర: ససతమమ జ

4847 AP151000363075
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరమశశటట

4850 NDX0660381
పపరర: ననగమణణ తణబకల

94-203/306

4853 NDX3277910
పపరర: శశశత వనడ వసస

94-203/295

94-203/298

94-203/290

4839 NDX2455434
పపరర: సరళ రరమశశటట

94-203/293

4842 AP151000363443
పపరర: అరరణకలమమరగ రరమశశటట

94-203/296

94-203/299
4845 NDX2041200
పపరర: సరయ వనసకట ససధధర రరమశశటట

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:31
లస: పప
94-203/302

4848 NDX2617900
పపరర: శకనవరస రరవప జజగబ

94-156/851

తసడడ:ట సరసబయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-2-93
వయససస:44
లస: పప
94-203/304

4851 NDX0087619
పపరర: శకనవరస తణబకల

94-203/305

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-2-171
వయససస:43
లస: పప
94-203/785

Deleted

4856 SQX1723139
పపరర: శకనవరస రరవప తషకరరరస
మమదదరరడడడ
తసడడ:ట ననగ భబషణస మమదదరరడడ
ఇసటట ననస:84-2-1919
వయససస:48
లస: పప

4836 NDX1991380
పపరర: ససజజత కరగటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప వనడ వసస
ఇసటట ననస:84-2-239
వయససస:19
లస: ససస స
94-207/762

94-203/287

భరస : సరయ ససరగష రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-2-63
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-2-171
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-2-171
వయససస:52
లస: పప
4855 NDX3112463
పపరర: శవ సరయ బబబబ ఇథనననన

94-203/292

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటకకషష
ఇసటట ననస:84-2-171
వయససస:48
లస: ససస స
4852 AP151000363579
పపరర: వనసకటరరమకకషష తణబకల

4838 NDX2455541
పపరర: అనసశర రరమశశటట

4833 MLJ2177335
పపరర: ఖదధర� షపక�

భరస : మధస ససధననన రరవప కరగటట
ఇసటట ననస:84-2-62
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమచసదట
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:47
లస: పప
4849 AP151000363578
పపరర: పదమలత తణబకల

94-203/289

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఫరశత�
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:59
లస: ససస స
4846 NDX0311035
పపరర: సరయ శకనవరస రరమశశటట

4835 AP151000363533
పపరర: సరసబశవరరవప కననర�

94-203/284

తసడడ:ట ఖలల� �
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బబ మమనన
ఇసటట ననస:84-2-63
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-2-64
వయససస:26
లస: ససస స
4843 NDX0087742
పపరర: రహహమబసతషనరసర� షపక�

94-203/286

తసడడ:ట గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-2-62
వయససస:67
లస: ససస స
4840 NDX1842294
పపరర: ధనఖ సపసదన రరమశశటట

4832 MLJ3496312
పపరర: ససరగష కలమమర� కననర�

4830 NDX0087585
పపరర: సరయలత� కనర�

భరస : అశశక కలమమర�
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:39
లస: పప
4837 NDX0310995
పపరర: వనసకరయమమ రరమశశటట

94-203/283

భరస : ససరగష కలమమర�
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-2-60
వయససస:60
లస: ససస స
4834 MLJ2177665
పపరర: అశశక కలమమర� కననర�

4829 NDX0087734
పపరర: అనసరరధ� కనర�

95-208/1060

4854 NDX2065226
పపరర: ససధతషష కరటటగడడ

94-208/45

భరస : రరసబబబబ కరటటగడడ
ఇసటట ననస:84-2-1644
వయససస:39
లస: ససస స
4857 NDX2441913
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమమరగ
పరతకకట
భరస : బబలకననయబడడ పరతకకట
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:27
లస: ససస స

94-153/598
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94-201/97

భరస : గగవసదరమమష బబబబ
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:47
లస: ససస స
4861 NDX2046119
పపరర: పటమల నడడగగసడర

4859 NDX2491306
పపరర: పదనమవత తనడడకకసడ

భరస : భబవననరరయణ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:54
లస: ససస స
94-201/100

భరస : తటమబరగసరరవప నడడగగసడర
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:63
లస: ససస స

4862 MLJ3687191
పపరర: బబలల ననయబడడ పరతకకట

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:54
లస: పప
94-201/106

4870 AP151000360155
పపరర: పరరశత దనసరగ

94-201/110

94-201/113

94-201/116

94-201/119

4874 NDX0631028
పపరర: పరసడడరసగరరరవప దనసరగ

4877 NDX0658609
పపరర: వనసకట ససరగష కలమమర దనసరగ

4880 MLJ3686235
పపరర: రరఘవయఖ దనసరగ

94-201/747

4883 NDX3254075
పపరర: ససరరసదట రరమశశటట

94-201/111

4886 NDX0279034
పపరర: లమవణఖ గబసడనల
భరస : మధసబబబబ
ఇసటట ననస:84-3-73
వయససస:42
లస: ససస స

4866 NDX2453108
పపరర: భబవననరరయణ తనడడకకసద

94-201/105

4869 AP151000360157
పపరర: రతరకలమమరగ దనసరగ

94-201/109

4872 AP151000360154
పపరర: జజనకకదతవ దనసరగ

94-201/112

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:73
లస: ససస స
94-201/114

4875 MLJ3686227
పపరర: ననగ వనసకటటష దనసరగ

94-201/115

తసడడ:ట శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:31
లస: పప
94-201/117

4878 MLJ3686250
పపరర: వనసకట శవ శసకరరరవప దనసరగ

94-201/118

తసడడ:ట రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:54
లస: పప
94-201/120

4881 NDX3229804
పపరర: అనలలకమమర రరమశశటట

94-201/741

తసడడ:ట హరరపస
ట ద.ఆర హరరపస
ట ద.ఆర
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:34
లస: పప
94-201/751

తసడడ:ట హరగపస
ట రద రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:33
లస: పప
94-201/756

94-201/102

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ట హరగ పటసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట బబచచయఖ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:53
లస: పప

94-201/107

తసడడ:ట మబరళ రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:76
లస: పప

4885 NDX3263308
పపరర: హరగపస
ట రద రరమశశటట

4871 NDX0278788
పపరర: రరజగశశరగ దనసరగ

4863 NDX2171718
పపరర: రమమష పరత కకట

తసడడ:ట రసగరరరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:84-3-68 NEAR ADAPA VARI V
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట మబరళరరధనకకకషష
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:50
లస: పప

4882 NDX0658534
పపరర: అనల కలమమర రరమశశటట

94-201/104

భరస : మబరళ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:22
లస: పప

4879 MLJ3686243
పపరర: మబరళరరధనకకకషష దనసరగ

4868 NDX1182138
పపరర: ననగ ససనత దనసరగ

94-201/99

తసడడ:ట నరసససహ రరవప పరత కకట
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:50
లస: ససస స

4876 NDX0273383
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరగ

94-201/101

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:59
లస: పప

4867 NDX1908096
పపరర: వనసకట అననరరధ నసదన
దనసరగ
తసడడ:ట శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:24
లస: ససస స

4860 AP151000360152
పపరర: వనసకటరమణ పరతకకట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-68
వయససస:34
లస: పప

94-201/103 4865 NDX0273342
4864 MLJ3686193
పపరర: గగవసద రమమష బబబబ పరతకకట
పపరర: శకనవరసరరవప పరతకకట

4873 NDX2184281
పపరర: భరత కలమమర దనసరగ

94-201/98

4884 NDX3257904
పపరర: నరమల రరమశశటట

94-201/753

భరస : హరరపస
ట ద.ఆర హరరపస
ట ద.ఆర
ఇసటట ననస:84-3-72
వయససస:51
లస: ససస స
94-201/121

4887 NDX0273441
పపరర: మధసబబబబ గబసడనల

94-201/122

తసడడ:ట మమరయఖ
ఇసటట ననస:84-3-73
వయససస:48
లస: పప
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4888 AP151000357382
పపరర: మమరయఖ గబసడనల

94-201/123

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-73
వయససస:85
లస: పప
4891 MLJ3491131
పపరర: కకషషవనణణ అడప

94-201/124

94-201/127

94-201/130

94-201/133

94-201/136

94-201/139

తసడడ:ట భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:46
లస: పప
4909 NDX2454205
పపరర: సశరష లత జజగబ

94-201/141

4901 NDX0658781
పపరర: సరమమమ జఖస బబ కకసస

94-201/134

94-201/129

4907 NDX2867455
పపరర: వజయ లకడమ అడపర

94-201/718

4910 NDX1840314
పపరర: ఝమనసలకడమ సప మబ

4913 NDX1697590
పపరర: సశపర రగకకస

4915 NDX0280305
పపరర: ససజత యసకసశశటట

4916 NDX0658724
పపరర: అనసరరధ కసచబబ యన
భరస : ననగ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:34
లస: ససస స

94-201/132

4902 NDX1502849
పపరర: గగపసననద అనసమబకకసడ

94-201/135

తసడడ:ట యతరరజల ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:25
లస: పప
94-201/137

తసడడ:ట రరమరరవప రగకకస
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:30
లస: ససస స

4896 NDX0659300
పపరర: కళళఖణణ నశశసకరరరవప

భరస : రరజల ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:54
లస: ససస స

4904 MLJ3686268
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప
నసససకరరవప
తసడడ:ట భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట ననగమలలర శశరరరవప లలట సప మబ
ఇసటట ననస:84-3-76
వయససస:47
లస: పప
94-201/148

94-201/126

94-201/131 4899 NDX1502906
4898 NDX1840249
పపరర: కనకవలర తనయమరర పలర సపరటట
పపరర: అనమకకసడ అసకగసవరర

4905 AP151000357383
పపరర: ధననజయరరవప నశమసకరరకవప

94-201/138

తసడడ:ట భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:44
లస: పప
4908 NDX2454221
పపరర: మమనక జజగబ

94-201/140

భరస : కకటటశశర రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-3-76
వయససస:26
లస: ససస స
94-201/142

భరస : మసగగశశరగబపరస సప మబ
ఇసటట ననస:84-3-76
వయససస:41
లస: ససస స
94-201/145

4893 MLJ3687225
పపరర: రరఘవరరవప జజగబ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరగసదటననధ అడపర
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-3-76
వయససస:38
లస: ససస స
4912 NDX2482297
పపరర: మసగగశశర గబపస సప మబ

94-201/128

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట భబసకర రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:32
లస: పప
4906 AP151000357446
పపరర: మబరళపటసరద నశమసకరరకవప

4895 NDX1502864
పపరర: తషషరర బసదస అనసమకకసడ

94-201/768

తసడడ:ట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:84-3-74
వయససస:79
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:53
లస: ససస స
4903 NDX1840272
పపరర: నరమల కలమమర పలర సపరటట

94-201/125

తసడడ:ట యతరరజల ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మబరళ పటసరద నసససకర
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:41
లస: ససస స
4900 NDX0870378
పపరర: శవ లకడమ బబ బబల

4892 NDX1840074
పపరర: కకశశర బబబబ పలర సపరటట

4890 NDX3299963
పపరర: జజజల ససజవ రరవప

తసడడ:ట జజజల శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-73
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట భబసకర రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-3-74
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-3-75
వయససస:24
లస: ససస స
4897 NDX1706771
పపరర: మలలర శశరగ నసససకర

94-201/767

భరస : జజజల ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-73
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమబరగస
ఇసటట ననస:84-3-74
వయససస:58
లస: ససస స
4894 NDX2042000
పపరర: పరగమళ మమరర పలర సపరటట

4889 NDX3299880
పపరర: జజజల ననగగశశరగ

4911 NDX2454197
పపరర: రరఘవమమ జజగబ

94-201/143

భరస : సరసబయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-3-76
వయససస:63
లస: ససస స
94-201/146

4914 NDX0367656
పపరర: సరశత రరణణ రగకకస

94-201/147

తసడడ:ట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:30
లస: ససస స
94-201/149

4917 NDX0796409
పపరర: మహలకడమ యలవరగస

94-201/150

భరస : చతసచయఖ
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:43
లస: ససస స
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4918 AP151000360649
పపరర: ససతమమమ ఎసకస శశటట

94-201/151

భరస : రరజగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:45
లస: ససస స
4921 MLJ3687241
పపరర: కకటటశశర రరవప జజగబ

94-201/155

94-201/158

తసడడ:ట లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:47
లస: పప
4927 NDX2408540
పపరర: సకజన మలలర స పలర

94-203/307

94-203/310

94-201/162

94-201/164

94-201/167

తసడడ:ట శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-3-88
వయససస:35
లస: ససస స

94-203/308

4937 NDX0482943
పపరర: వజయ మమరరత ననమమ

4940 NDX2099605
పపరర: శకనవరసరరవప కరగక

94-201/170

4943 MLJ3687423
పపరర: మరగసదటననధ అడప

94-201/160

4946 NDX1449231
పపరర: వనసకట లకడమ ససకర
భరస : శవ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-3-88
వయససస:59
లస: ససస స

4926 NDX2737435
పపరర: లమవణఖ మరసపలర

94-201/719

4929 NDX2408557
పపరర: కసన
స రగ వరససమలర

94-203/309

4932 AP151000360186
పపరర: అసజనదతవ అడపర

94-201/161

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-3-78
వయససస:73
లస: ససస స
94-201/163

4935 NDX2877728
పపరర: తతజ నవఖ అడపర

94-201/720

తసడడ:ట సపజదసలల రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-78
వయససస:18
లస: ససస స
94-201/165

4938 MLJ3686334
పపరర: లసగగశశరరరవప ననమమ

94-201/166

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-80
వయససస:57
లస: పప
94-201/168

4941 NDX0040212
పపరర: తషలసస అసబటట

94-201/169

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-86
వయససస:62
లస: ససస స
94-201/171

తసడడ:ట బబవయఖ
ఇసటట ననస:84-3-86
వయససస:62
లస: పప
94-201/173

94-201/157

భరస : సససదర బబబబ వరససమలర
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట వర భదటరరవప కరగక
ఇసటట ననస:84-3-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-3-86
వయససస:78
లస: ససస స
4945 NDX1449181
పపరర: సతఖ మమధవ ససకర

4934 AP151000357018
పపరర: కకసడల రరవప అడపర

4923 AP151000357193
పపరర: దసరరరరరజగశశరరరవప ఎసకసశశటట

తసడడ:ట రమమశ
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-80
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట అపపయఖ
ఇసటట ననస:84-3-81
వయససస:85
లస: పప
4942 NDX0688051
పపరర: ఈశశరమమ తరణణ

94-201/159

తసడడ:ట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-3-78
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ట లసగగశశర రరవప ననమమ
ఇసటట ననస:84-3-80
వయససస:26
లస: ససస స
4939 MLJ3686326
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసరరటట

4925 NDX0367672
పపరర: రరమమరరవప రగకకస

4931 MLJ2175503
పపరర: పదమజ అడప

94-201/154

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:44
లస: పప

భరస : సపజదసలల రరవప
ఇసటట ననస:84-3-78
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడలరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-78
వయససస:49
లస: పప
4936 NDX2024628
పపరర: పటశరసత ననమమ

94-201/156

భరస : శకనవరసస అదద
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట ససగయఖ ఆదద
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:40
లస: పప
4933 MLJ3686318
పపరర: సపజదసలల రరవప అడప

4922 MLJ3687365
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప
కకసచతబబ యన
తసడడ:ట శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:38
లస: పప

4928 NDX2408565
పపరర: ససగరత అదద

4920 NDX1870543
పపరర: హరగ కకషష రగకకస

తసడడ:ట రరమమ రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట లచచనర
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవ మలలర స పలర
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:28
లస: ససస స
4930 NDX2408516
పపరర: శకనవరసరరవప ఆదద

94-201/153

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-3-77
వయససస:31
లస: పప
4924 MLJ3687282
పపరర: చతసచయఖ యలవరగస

4919 NDX1606682
పపరర: అడప గకహ లకడమ

4944 NDX1449199
పపరర: మమమథదల ససకర

94-201/172

తలర : లకడమ కలమమరగ
ఇసటట ననస:84-3-88
వయససస:32
లస: ససస స
94-201/174

4947 NDX1333798
పపరర: వజయ లకడమ జసబబ

94-201/175

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:38
లస: ససస స
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4948 NDX1333830
పపరర: చసదటమమ జసబబ
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94-201/176

భరస : రరజ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:64
లస: ససస స
4951 NDX1333806
పపరర: హరగ బబబబ జసబబ

94-201/179

94-201/182

94-201/184

94-201/187

94-201/190

94-201/193

4969 NDX1706649
పపరర: శవ ససబటహమణణఖశశర రరవప
వనకననరర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వనకననరర
ఇసటట ననస:84-3-105
వయససస:46
లస: పప

94-201/196

4972 AP151000360683
పపరర: వనసకటససబబమమ అడపర

94-201/198

94-201/185

4961 AP151000357576
పపరర: సపజదసలలరరవప అడపర

4964 AP151000360210
పపరర: గరయతట అడపర

4967 NDX1706656
పపరర: భబరత వనకననరర

94-201/188

4956 NDX1706755
పపరర: రగజజ అడప

94-201/183

4959 MLJ3485620
పపరర: శసకరశకనవరసరరవప అడపర

4962 NDX1721266
పపరర: శకలకడమ అడపర

94-201/189

94-201/191

4965 NDX1721225
పపరర: ననగరరజ తనడడకకసడ

94-201/192

తసడడ:ట బబలకకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-3-100
వయససస:33
లస: పప
94-201/194

4968 NDX2490431
పపరర: ననగరరజ వనకననరర

94-201/195

భరస : శవ ససబటహమణణఖశశర రరవప వనకననరర
ఇసటట ననస:84-3-105
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభటమణణఖశశరరవప వనకననరర
ఇసటట ననస:84-3-105
వయససస:21
లస: పప

4970 NDX0490250
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప అడప

4971 NDX2990901
పపరర: ససధనరరణణ అడప

4973 NDX0490276
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప అడప

4976 NDX1333715
పపరర: వజయ లకడమ ఇమడనబతష
స న
భరస : రతనర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:43
లస: ససస స

94-201/186

భరస : శసకర శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-3-100
వయససస:28
లస: ససస స

94-201/197

94-201/706

భరస : వనసకట నరసససహరరవప అడప
ఇసటట ననస:84 3 105
వయససస:43
లస: ససస స
94-201/199

తసడడ:ట వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84-3-107
వయససస:50
లస: పప
94-201/201

94-201/181

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84-3-105
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరమణరరవప
ఇసటట ననస:84-3-107
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:30
లస: ససస స

4958 AP151000360686
పపరర: కకటటశశరమమ అడపర

4953 NDX1333822
పపరర: వనసకటటశశరరరచ జసబబ

తసడడ:ట కకసడల రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-100
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకరటరమణ రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-101
వయససస:57
లస: పప

4975 NDX0274563
పపరర: కకకషషవనణణ ధనబగబసటర

94-201/743

తసడడ:ట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగరరజ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-3-100
వయససస:33
లస: ససస స
4966 NDX2104891
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప అడప

4955 NDX3234242
పపరర: ససదఖరరణణ రరమశశటట

94-201/178

తసడడ:ట బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:61
లస: పప

భరస : సపజదసలలరరవప
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట సపజదసలలరరవప
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:53
లస: పప
4963 NDX1721241
పపరర: ననగలకడమ తనడడకకసడ

94-201/180

తసడడ:ట ఆర.హరరపస
ట ద హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:84-3-97
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-3-99
వయససస:51
లస: ససస స
4960 MLJ3485059
పపరర: కకసడలరరవప అడపర

4952 NDX1333772
పపరర: రరజ శశఖర జసబబ

4950 NDX1333780
పపరర: సతఖస జసబబ

తసడడ:ట రరజ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట రరజ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:40
లస: పప

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:84-3-92
వయససస:57
లస: ససస స
4957 MLJ3490208
పపరర: రరపలత అడపర

94-201/177

భరస : బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-89
వయససస:36
లస: పప
4954 NDX1253954
పపరర: శశషరతరస గబసటటరర

4949 NDX1333814
పపరర: సరగజనమమ జసబబ

4974 NDX0704502
పపరర: ననగ ఝమనస రరణణ కడవ

94-201/200

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:29
లస: ససస స
94-201/202

4977 NDX1333707
పపరర: కకసడమమ దనబగబసటర

94-201/203

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:48
లస: ససస స
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4978 NDX0275131
పపరర: జయమమ దళవరయ
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94-201/204

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:62
లస: ససస స
4981 MLJ3685963
పపరర: కకషష రరవప దనబగబసటర

94-201/207

94-201/713

94-201/211

94-201/214

తలర : పదనమవత
ఇసటట ననస:84-3-110
వయససస:35
లస: పప
4993 AP151000360057
పపరర: వనసకరయమమ మలలర

94-201/215

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:44
లస: ససస స
4996 AP151000357169
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర

94-201/218

94-201/221

94-201/224

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:48
లస: పప

4988 NDX1323963
పపరర: రరఘవనసదట పవన కలమమర
గగనసగబసటర
తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-3-110
వయససస:27
లస: పప

94-201/212

94-201/209

4986 NDX1323955
పపరర: ననగశకలకడమ గగనసగబసటర

94-201/210

4991 NDX2743177
పపరర: ససబబరరవప గగనసగబసటర

94-201/707

4989 MLJ3686029
పపరర: వనసకట శవ జగదధష కకరగవ

94-201/213

తలర : పదనమవత
ఇసటట ననస:84-3-110
వయససస:33
లస: పప
4992 NDX2934214
పపరర: ససబబరరవప గగనసగబసటర

94-202/678

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:84/3/110 vaddegudem
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/3/110 VADI GUDAM
వయససస:54
లస: పప

4994 AP151000360565
పపరర: చవదట మలలర

4995 MLJ3485349
పపరర: దసరర మలలర

94-201/216

4997 NDX0865493
పపరర: అగరరసస మలలర

5000 NDX1706672
పపరర: రగణబక మమడబబ యన

5003 NDX1706664
పపరర: ససరగసదట మమడబబ యన

5006 NDX2491314
పపరర: శశషగగరగరరవప మమడబబ యన
తసడడ:ట సతఖననరరయణ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:48
లస: పప

94-201/217

తసడడ:ట దతవదనసస
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:37
లస: పప
94-201/219

4998 MLJ3485638
పపరర: ససరగష మలలర

94-201/220

తసడడ:ట దతవదనసస
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:63
లస: పప
94-201/222

5001 NDX1333756
పపరర: అమలమ తరరపత

94-201/223

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:30
లస: ససస స
94-201/225

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:24
లస: పప
94-201/227

4983 MLJ3685930
పపరర: వనసకటయఖ దనబగబసటర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-3-110
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:45
లస: ససస స
5005 NDX2482305
పపరర: శశషగగరగ రరవప మమడబబ యన

94-203/740

తసడడ:ట దతవదనసస
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట ఉనరసకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:65
లస: పప
5002 NDX0274852
పపరర: రరపవత మమడబబ యన

4985 NDX3205358
పపరర: ఉమ దతవ తతరగడడపరథధ

94-201/206

తసడడ:ట చనరయఖ
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:61
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట దతవదనసస
ఇసటట ననస:84-3-111
వయససస:45
లస: పప
4999 AP151000357192
పపరర: దతవదనసస మలలర

94-201/208

తసడడ:ట ఈశశరయఖ తతరగడడపరథధ
ఇసటట ననస:84-3-109
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగగశశరర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-110
వయససస:54
లస: ససస స
4990 MLJ3686607
పపరర: వనసకట శవ హరగ కకషష కకరగవ

4982 MLJ3685955
పపరర: రరమయఖ కనగగరగ

4980 MLJ3685922
పపరర: హరగబబబబ దనబగబసటర

తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ససత రసబబబబ అయఖపపరరడడ
ఇసటట ననస:84-3-109
వయససస:31
లస: పప
4987 NDX0373712
పపరర: పదనమవత కకరగవ

94-201/205

తసడడ:ట రతనర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-3-108
వయససస:31
లస: పప
4984 NDX2739373
పపరర: అనల అయఖపపరరడడడ

4979 NDX1333699
పపరర: మణణ కసఠ ఇమడనబతష
స న

5004 NDX1333749
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరపత

94-201/226

తసడడ:ట బబలమజ తరరపత
ఇసటట ననస:84-3-112
వయససస:35
లస: పప
94-201/228

5007 NDX0796086
పపరర: శవ పరరశత కలసచనల

94-201/229

తసడడ:ట వనసకట రతరస
ఇసటట ననస:84-3-115
వయససస:41
లస: ససస స
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5008 NDX0276055
పపరర: రమణ దతవ మలలర
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94-201/230

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-115
వయససస:41
లస: ససస స
5011 MLJ3686045
పపరర: అసకమమ రరవప మలలర

94-201/233

94-201/236

94-201/740

94-201/240

94-129/580

5018 NDX0275693
పపరర: కరమమకడ పటరస

5021 NDX3228855
పపరర: పదమజ గరడడస

94-201/241

5024 MLJ3686763
పపరర: వనసకట కకషష పలర పప

94-201/238

తసడడ:ట వనసకటటశరరర
ఇసటట ననస:84-3-120
వయససస:63
లస: పప

5027 NDX1633644
పపరర: మమధవ పలర పప

94-201/235

5016 NDX2422269
పపరర: మహన గగపరల మలలర

94-201/237

5019 NDX0864967
పపరర: సరళళ గబడనరగ

94-201/239

తసడడ:ట శసకరరచనరగ
ఇసటట ననస:84-3-119
వయససస:40
లస: ససస స
94-201/739

5022 NDX3236551
పపరర: భబవననశశరగ తషలబసదసల

94-201/242

5025 MLJ3686755
పపరర: మలర కరరరర నరరవప పలర పప

94-201/245

5028 NDX0276212
పపరర: కకటటసనరఖదతవ పలర పప

94-201/246

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:57
లస: ససస స

94-201/247 5030 NDX0704270
94-201/248 5031 NDX0060921
5029 MLJ3686086
పపరర: సరశమ వనసకటటశశర రరవప పలర పప
పపరర: వర మణణకసఠగశశరరరవప పలర పప
పపరర: రసగ ననథ జ వ

5032 MLJ3686078
పపరర: ఏడడకకసడలల పలర పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:35
లస: పప
94-201/250

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:64
లస: పప
5035 NDX0864975
పపరర: వరలకడమ బవరగశశటట
భరస : లకమణ కలమమర
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:44
లస: ససస స

5033 NDX2867554
పపరర: శకలతన పళళవప

5036 NDX0276345
పపరర: అరరణ చనపల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:45
లస: ససస స

94-201/249

తసడడ:ట వనసకట రసగస
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:51
లస: పప
94-201/714

భరస : వనసకటటశశర రరవప పళళవప
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:28
లస: ససస స
94-201/251

94-201/243

తసడడ:ట కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:84-3-120
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష పలర పప
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-3-121
వయససస:33
లస: పప

94-203/772

భరస : బటహమనసదస తషలబసదసల
ఇసటట ననస:84-3-119
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-120
వయససస:34
లస: పప
94-201/244

5013 NDX0275875
పపరర: వజయ లకడమ మలలర

తసడడ:ట అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-3-117
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గరడడస
ఇసటట ననస:84-3-119
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-120
వయససస:57
లస: ససస స
5026 AP151000357042
పపరర: కకటటశశరరరవప పలర పప

5015 NDX2488112
పపరర: మహహశశరర మలలర

94-201/232

తసడడ:ట పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-116
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట పటకరశ
ఇసటట ననస:84-3-119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పటకరశ
ఇసటట ననస:84-3-119
వయససస:51
లస: ససస స
5023 NDX0275750
పపరర: శవపరరశత పలర పప

94-201/234

తసడడ:ట అసకమమరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-3-117
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-3-117
వయససస:19
లస: ససస స
5020 NDX0276154
పపరర: వనసకటటశశరగ పటరస

5012 NDX2112340
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజగగ

5010 MLJ3686714
పపరర: కకషష కకశశర కలసచనల

తసడడ:ట వనసకట రతరస కలసచనల
ఇసటట ననస:84-3-115
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవ లలట జజగగ
ఇసటట ననస:84-3-116
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-116
వయససస:76
లస: ససస స
5017 NDX3228889
పపరర: మహహశశరగ మలలర

94-201/231

భరస : చన వరర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-115
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-115
వయససస:46
లస: పప
5014 NDX0275644
పపరర: వనసకరయమమమ మలలర

5009 NDX0275578
పపరర: రమమదతవ కకమమమర

5034 NDX2488138
పపరర: శరరష తలమరబతష
స ల

94-129/581

భరస : శకధర తలమరబతష
స ల
ఇసటట ననస:84/3/122
వయససస:33
లస: ససస స
94-201/252

5037 NDX2329068
పపరర: యలర మదతవ తనలమబతషల

94-201/253

భరస : పటసరద రరవప తనలమబతషల
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:60
లస: ససస స
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5038 MLJ3686797
పపరర: శకనవరసరరవప చనపల
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94-201/254

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:48
లస: పప
5041 NDX2867612
పపరర: శకకరసత తనళళళబతష
స ల

94-201/255

తసడడ:ట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:52
లస: పప
94-201/715

తసడడ:ట పటసరద రరవప తనళళళబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:38
లస: పప
5044 NDX2453215
పపరర: లకడమ శల

5039 MLJ3686789
పపరర: లకమణ కలమమర బవరగశశటట

5042 NDX0795831
పపరర: పటమల మమదనసస

5045 NDX2453223
పపరర: ఈశశర రరవప శల

94-201/257

5043 NDX2050482
పపరర: ఉమ మమదనసస

94-201/330

5046 AP151000360032
పపరర: చన సరమమమ జఖస మలలర

తసడడ:ట అకలకలల శల
ఇసటట ననస:84-3-124,NEAR MAHALAKSHM
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపద భకకలల
ఇసటట ననస:84-3-125
వయససస:55
లస: ససస స

5047 NDX2329142
పపరర: వనసకటటసశరరర మలలర

5048 NDX2101863
పపరర: చచడయఖ మదనసస

5049 MLJ3686540
పపరర: పపదబ భకకలల మలలర

తసడడ:ట చనర సతస యఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-3-125
వయససస:57
లస: పప
5050 NDX2482404
పపరర: మహ లకడమ మలలర
భరస : వనసకట రరమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-3-128
వయససస:28
లస: ససస స
5053 NDX0274316
పపరర: దతవ అసకమమ మలలర

94-201/266

94-201/269

94-201/716

Deleted
94-201/274

తసడడ:ట చనరరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-130
వయససస:46
లస: పప
5065 MLJ3490992
పపరర: పసనరమమ దతవ తనరరర
భరస : ననగశశఖర
ఇసటట ననస:84-3-132
వయససస:38
లస: ససస స

5054 MLJ3490489
పపరర: పదమ మలలర

5057 MLJ3485406
పపరర: ననగరరజ మలలర

5060 AP151000360037
పపరర: రరజమమ మలలర

94-201/267

94-201/270

5066 AP151000360647
పపరర: రరజగశశరగ తనరరర
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-3-132
వయససస:55
లస: ససస స

94-201/265

5055 AP151000360036
పపరర: వనసకరయమమ మలలర

94-201/268

5058 MLJ3686581
పపరర: శకనస మలలర

94-201/271

తసడడ:ట చనర రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:40
లస: పప
94-201/272

5061 NDX1333681
పపరర: బబల కలమమర మలలర

94-201/273

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-130
వయససస:27
లస: పప
94-201/275

తసడడ:ట బటహమనసదస
ఇసటట ననస:84-3-130
వయససస:66
లస: పప
94-201/277

5052 AP151000360038
పపరర: అనరపపరష మలలర

భరస : చనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-130
వయససస:44
లస: ససస స
5063 MLJ3686599
పపరర: జననరద నరరవప మసచనబతష
స న

94-201/262

భరస : పపదరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-128
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట చకకపరణణ
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:39
లస: పప

భరస : బల కలమమర మలలర
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:26
లస: ససస స
5062 MLJ3685815
పపరర: కకటటశశర రరవప మలలర

94-201/264

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట చకకపరణణ
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:31
లస: పప
5059 NDX2867489
పపరర: జజఖత మలలర

5051 AP151000360039
పపరర: లకడమ మలలర

94-201/259

తసడడ:ట చనర సతతస యఖ
ఇసటట ననస:84-3-125
వయససస:68
లస: పప

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:84-3-128
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-3-129
వయససస:31
లస: ససస స
5056 MLJ3685831
పపరర: వనసకట రరమయఖ మలలర

94-201/261

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ మమదనసస
ఇసటట ననస:84-3-125
వయససస:61
లస: పప
94-201/263

94-201/258

భరస : చచడయఖ మమదనసస
ఇసటట ననస:84-3-124
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప శల
ఇసటట ననస:84-3-124,NEAR MAHALAKSHM
వయససస:24
లస: ససస స
94-201/260

94-201/256

తసడడ:ట వరభదట చనరగ తనలమబతషల
ఇసటట ననస:84-3-122
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట తవపడయఖ
ఇసటట ననస:84-3-124
వయససస:38
లస: ససస స
94-201/329

5040 NDX2329084
పపరర: పటసరద రరవప తనలమబతషల

5064 NDX0704544
పపరర: రరగససధ మమచనబతష
స న

94-201/276

తసడడ:ట జననరబనరరవప
ఇసటట ననస:84-3-131
వయససస:36
లస: ససస స
94-201/278

5067 MLJ3485596
పపరర: ననగశశఖర తనరరర

94-201/279

తసడడ:ట వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84-3-132
వయససస:42
లస: పప
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5068 AP151000360042
పపరర: ధనలకడమ తరరమల శశటట

94-201/280

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-133
వయససస:72
లస: ససస స
5071 NDX0274753
పపరర: వజయలకడమ తరరమలశశటట

94-201/283

5074 NDX0704304
పపరర: వనసకట ననగభబషణస
తరరమలశశటట
తసడడ:ట బబలశవ ససబటమణఖస
ఇసటట ననస:84-3-134
వయససస:56
లస: పప

94-201/286

5077 NDX2137827
పపరర: మలర శశర కలమమర గసడడ

94-201/289

94-201/292

94-201/296

94-201/299

94-201/302

94-201/290

5087 NDX0273128
పపరర: లకడమకళ దతవరర

5090 NDX1721191
పపరర: ససరగసదట దతవరర

94-201/305

5093 SQX2001030
పపరర: గణణశ చపల

94-201/293

5096 NDX1087477
పపరర: దసరరరభవన యరకబబ తష
భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-3-141
వయససస:37
లస: ససస స

5076 AP151000360002
పపరర: రరమమయమమ గసడడ

94-201/288

5079 AP151000357104
పపరర: పపరష చసదటరరవప గసడడ

94-201/291

5082 NDX0490375
పపరర: ఉదయ కలమమర గసడడ

94-201/295

తసడడ:ట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-3-137
వయససస:35
లస: పప
94-201/297

5085 AP151000357367
పపరర: శకనవరస రరవప యరకబబ తష

94-201/298

తసడడ:ట సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:84-3-138
వయససస:47
లస: పప
94-201/300

5088 AP151000360004
పపరర: సరసబబటజఖస దతవర ల

94-201/301

భరస : వనసకరటరమణ రరవప దతవర ల
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:62
లస: ససస స
94-201/303

5091 NDX1721167
పపరర: శవ పటసరద బసడడ

94-201/304

తసడడ:ట వరర సరశమ బసడడ
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:43
లస: పప
95-201/909

తసడడ:ట శకనవరసరరవప చపల
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:23
లస: పప
94-201/307

94-201/285

తసడడ:ట బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రమణ రరవప దతవరర
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-140
వయససస:53
లస: ససస స

5084 NDX0273235
పపరర: యరకబబ తష ననగలకడమ

5073 NDX1840553
పపరర: శక హరర తరరమలశశటట

భరస : బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:40
లస: పప

5095 NDX0273169
పపరర: భబగఖలకడమ పససపపలలటట

94-201/287

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-3-138
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ పటసరద బసడడ
ఇసటట ననస:84-3-139
వయససస:37
లస: ససస స

5092 NDX1068139
పపరర: వనసకట రమణనరరవప దతవరర

5075 NDX1989617
పపరర: కకషష కలమమరగ గసడడ

5081 NDX0608273
పపరర: ఆషర బసదస గసడడ

94-201/282

తసడడ:ట వనసకట ననగభబషణస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-3-134
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-3-137
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-137
వయససస:61
లస: పప

5089 MLJ3685765
పపరర: ననగరరజ దతవరర

94-201/284

తసడడ:ట బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:49
లస: పప

5086 NDX1721175
పపరర: లలతన దతవ బసడడ

5072 NDX0274654
పపరర: వనసకట ససబబబయమమ
తరరమలశశటట
భరస : బబల శవ ససబటహమణఖస
ఇసటట ననస:84-3-134
వయససస:69
లస: ససస స

5078 AP151000357047
పపరర: రవ గసడడ

5070 NDX2716793
పపరర: రమఖ కకషష తరరమలశశటట

తసడడ:ట వనసకట ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:84-3-134
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:84-3-135
వయససస:23
లస: పప

5083 MLJ3686490
పపరర: వనసకట రమణ గసడడ

94-201/281

తసడడ:ట ననగభబషణస
ఇసటట ననస:84-3-133
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకట ననగభబషణస
ఇసటట ననస:84-3-134
వయససస:53
లస: ససస స

5080 AP151000357457
పపరర: సరసబశవరరవప గసడడ

5069 AP151000357110
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తరరమలశశటట

5094 NDX0273284
పపరర: మహహశశరగ పససపపలలటట

94-201/306

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-140
వయససస:48
లస: ససస స
94-201/309

5097 NDX1989633
పపరర: పరరశతమమ యరకబబ తష

94-201/310

భరస : సతఖననరరయణ యరకబబ తష
ఇసటట ననస:84-3-141
వయససస:70
లస: ససస స
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94-201/311

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-3-141
వయససస:52
లస: పప
5101 MLJ2178663
పపరర: ససదనఖరరణణ బబవశశటట

94-201/314

94-201/317

94-201/320

94-201/323

94-201/326

94-203/312

94-202/7

తసడడ:ట వరరసజననయబలల దతవరపలర
ఇసటట ననస:84/3/149
వయససస:59
లస: పప

5111 MLJ3686805
పపరర: రరమ పటకరష దదడడడ

5114 AP151000357456
పపరర: నటరరజ కలమమర దదడడడ

5117 NDX2482461
పపరర: కరవఖ శక అడపర

5120 AP151000357548
పపరర: సతఖననరరయణ అడపర

94-202/10

5123 NDX1324953
పపరర: బబలచసదటశశఖర అడప

94-201/324

5126 NDX0699876
పపరర: పదనమవత కగ
భరస : కకషషయఖ కగ
ఇసటట ననస:84-3-149
వయససస:48
లస: ససస స

5106 NDX0872846
పపరర: భటమరరసబ నలస

94-201/319

5109 AP151000360560
పపరర: ససగణమమ దదడడడ

94-201/322

5112 MLJ3685781
పపరర: శకనవరస రరమకకషష నలస

94-201/325

తసడడ:ట ఏకరసబరగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:46
లస: పప
94-201/327

5115 AP151000363337
పపరర: ననగలకడమ అడపర

94-203/311

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:53
లస: ససస స
94-202/5

5118 NDX0285247
పపరర: హహమలతన అడపర

94-202/6

భరస : సతఖననరరరయణ
ఇసటట ననస:84/3/146
వయససస:43
లస: ససస స
94-202/8

5121 NDX1069905
పపరర: ససశల అడపర

94-202/9

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84/3/147
వయససస:57
లస: ససస స
94-202/11

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84/3/147
వయససస:25
లస: పప
94-202/13

94-201/316

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:ట చనరకకటయఖ
ఇసటట ననస:84/3/146
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర యడర
ఇసటట ననస:84/3/147
వయససస:74
లస: ససస స
5125 NDX1990507
పపరర: హరగ పటసరద దతవరపలర

94-201/321

తసడడ:ట సతఖననరరయణ అడపర
ఇసటట ననస:84-3-146
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చనరకకటయఖ
ఇసటట ననస:84//3/146
వయససస:85
లస: ససస స
5122 NDX2157544
పపరర: రరజయఎస యడర

5108 AP151000360558
పపరర: ససనలమశక దదడడడ

5103 MLJ2178655
పపరర: వనసకటసశరరప ఇరగక

భరస : శకనవరస రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:60
లస: పప
5119 AP151000360431
పపరర: లకమమమ అడపర

94-201/318

తసడడ:ట నటరరజ కలమమర
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:50
లస: పప
5116 AP151000363496
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

5105 AP151000357524
పపరర: రరమ కకషష అడప

94-201/313

తసడడ:ట మమరరతరరవప
ఇసటట ననస:84-3-142
వయససస:45
లస: పప

భరస : నటరరజ కలమమర
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట నటరరజకమమర దదడడడ
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:28
లస: పప
5113 MLJ3686508
పపరర: హనసమసతరరవప దతసస

94-201/315

తసడడ:ట చలపత రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-143
వయససస:50
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-3-145
వయససస:42
లస: ససస స
5110 NDX1409540
పపరర: వరరణబకమమర దదడడడ

5102 MLJ2171007
పపరర: మమహహష కకరణ యరగక

5100 NDX0273300
పపరర: చతజతనఖ బబస

భరస : మహహశ కకరణ ఇరగక
ఇసటట ననస:84-3-142
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట మమరరత రరవప యరగక
ఇసటట ననస:84-3-142
వయససస:42
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:84-3-143
వయససస:44
లస: ససస స
5107 NDX0872903
పపరర: ననగజజఖత దతసస

94-201/312

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-141
వయససస:79
లస: పప

భరస : ఇరగక వనసకట సశరరప
ఇసటట ననస:84-3-142
వయససస:45
లస: ససస స
5104 AP151000360013
పపరర: రమమదతవ అడపర

5099 AP151000357513
పపరర: సతఖననరరయణ వనజ

5124 AP151000357184
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర�

94-202/12

తసడడ:ట చనరకకటయఖ�
ఇసటట ననస:84/3/147
వయససస:55
లస: పప
94-208/46

5127 NDX1069962
పపరర: ననగమణణ అడపర

94-202/14

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84/3/150
వయససస:37
లస: ససస స
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94-202/15

తసడడ:ట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:84/3/150
వయససస:49
లస: పప
5131 NDX3163961
పపరర: భబవననశశరగ అడప

94-202/685

94-201/764

94-202/18

94-202/21

94-202/24

94-202/27

94-202/30

తసడడ:ట ససత రరమయఖ బళర
ఇసటట ననస:84/3/154/1
వయససస:42
లస: ససస స

5141 AP151000357386
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజగబ

5144 NDX1716267
పపరర: వనజషషవ అడప

5147 MLJ3490786
పపరర: ససవరష లకడమ� అడపర�

5150 AP151000357149
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అడపర

94-202/33

5153 NDX0038653
పపరర: గగవసదమమ బ�

94-202/22

5156 NDX2118728
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బళర
తసడడ:ట ససత రరమయఖ బళర
ఇసటట ననస:84/3/154/1
వయససస:47
లస: పప

5136 NDX1574491
పపరర: గరతనసజల జజగబ

94-202/17

5139 AP151000360433
పపరర: వనసకటససబబమమ జజగబ

94-202/20

5142 NDX1716291
పపరర: ఇసదనటణణ అడప

94-202/23

తసడడ:ట కరశ వశశననధస అడప
ఇసటట ననస:84/3/152
వయససస:26
లస: ససస స
94-202/25

5145 MLJ3490760
పపరర: పదనమవత అడపర

94-202/26

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:84/3/152
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/28

5148 AP151000360443
పపరర: పదనమవత అడపర

94-202/29

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/3/153
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/31

5151 AP151000357389
పపరర: కకషషమబరగస అడపర�

94-202/32

తసడడ:ట రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84/3/153
వయససస:63
లస: పప
94-202/34

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84/3/154
వయససస:54
లస: ససస స
94-202/36

94-229/1475

భరస : రరమదనసస
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/3/153
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబలచసదట బసడడ
ఇసటట ననస:84-3-154
వయససస:25
లస: ససస స
5155 NDX2118710
పపరర: లకడమ బళర

94-202/19

భరస : కకషషమబరగస� �
ఇసటట ననస:84/3/153
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:84/3/153
వయససస:38
లస: పప
5152 NDX2392876
పపరర: ససజజత బసడడ

5138 NDX0939710
పపరర: సరయకలమమరగ అడప

5133 NDX3162872
పపరర: భబవననశశరగ అడప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశననధస అడప
ఇసటట ననస:84/3/152
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:84/3/152
వయససస:58
లస: పప
5149 MLJ2171858
పపరర: రఘబ చసదట� అడపర�

94-202/16

తసడడ:ట రరమదనసస
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట కరశ వశశననధస అడప
ఇసటట ననస:84/3/152
వయససస:28
లస: ససస స
5146 AP151000357428
పపరర: కరశవశశననధమ అడపర

5135 NDX1574483
పపరర: మఉనక జగబ

94-202/684

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-150
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : వనసకట ససబబమమ
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమదనసస
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:56
లస: పప
5143 NDX1716275
పపరర: ఉదయ లకడమ అడప

94-203/741

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/3/151
వయససస:48
లస: ససస స
5140 AP151000357540
పపరర: పదమననభస జజగబ

5132 NDX3187887
పపరర: భబవననశశరగ అడప

5130 NDX3191608
పపరర: భబవననశశరగ అడప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-150
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-150
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమదనసస జజగబ
ఇసటట ననస:84-3-151
వయససస:53
లస: ససస స
5137 NDX0864728
పపరర: శకదతవ జజగబ

94-202/683

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-150
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడప
ఇసటట ననస:84-3-150
వయససస:22
లస: ససస స
5134 NDX3294063
పపరర: జయలకడమ జజగబ

5129 NDX3201506
పపరర: భబవననశశరగ అడప

5154 NDX0060467
పపరర: వనసకటటశశరరర� బ�

94-202/35

తసడడ:ట బబలకకటట�
ఇసటట ననస:84/3/154
వయససస:58
లస: పప
94-202/37

5157 NDX0608166
పపరర: ససజజత మమనకకసడ�

94-202/38

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84/3/156
వయససస:48
లస: ససస స
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5158 NDX0490235
పపరర: సరయబబబబ మమనకకసడ�

94-202/39

తసడడ:ట శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84/3/156
వయససస:34
లస: పప
5161 NDX2331312
పపరర: ఈశశర కకరణ మహన ఒరగక

94-203/313

94-203/316

94-203/319

94-203/320

94-203/323

94-203/326

94-203/327

భరస : వనసకట నరగససహరరవప
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:65
లస: ససస స

5171 AP151000363331
పపరర: శశషమమసబ దతవశశటట

5174 NDX0817742
పపరర: ససరగష అలర స

5177 NDX2866770
పపరర: లలత అలర స

5180 NDX1612424
పపరర: సతఖవత అడపర

94-203/330

5183 NDX1455600
పపరర: అననరరధ అడప

94-203/321

5186 NDX0734202
పపరర: గగవసదరరజలల అడపర
తసడడ:ట వనసకట నరగససహరరవప
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:51
లస: పప

5166 NDX0087601
పపరర: వజయ కలమమర మతస

94-203/318

5169 NDX2488104
పపరర: మణణమమల దతవశశటట

94-129/582

5172 NDX0314534
పపరర: శశషష వరద న అడపర

94-203/322

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:32
లస: పప
94-203/324

5175 NDX2041168
పపరర: వనసకట రరమమబరగస దతవశశటట

94-203/325

తసడడ:ట మసరసనయఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:63
లస: పప
94-203/742

5178 NDX2866283
పపరర: మణణ మల దతవశశటట

94-203/743

భరస : శకనవరస పటసరద దతవశశటట
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:37
లస: ససస స
94-203/328

5181 NDX1612432
పపరర: జజఖతరమయ దనటకకరరస

94-203/329

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప దనటకకరరస
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:34
లస: ససస స
94-203/331

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:48
లస: ససస స
94-203/333

94-203/315

తసడడ:ట ససబబబరరవప పప టబరససరగ
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:39
లస: ససస స
5185 NDX0733873
పపరర: తషలసమమ అడపర

94-203/662

భరస : ససరగశ అలర స
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర అడప
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:27
లస: ససస స
5182 NDX0734657
పపరర: కలపన అడపర

5168 NDX2567907
పపరర: వనసకట పటభబ అడపర

5163 NDX2331270
పపరర: రరధ రరడడడ అనరస

తసడడ:ట వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శశరయఖ
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట మత లమల బ
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:66
లస: పప
5179 NDX2408508
పపరర: చతజతనఖ సటవసత అడప

94-203/317

భరస : రరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:44
లస: పప
5176 NDX2331239
పపరర: రరస చసదట బయమన

5165 NDX0087817
పపరర: గగవసదమమ ఇసట సశశటట

94-147/44

తసడడ:ట పటసరద అనరస
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:25
లస: ససస స

భసధసవప: రసగమమ అడపర
ఇసటట ననస:84-3-166
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ అడపర
ఇసటట ననస:84-3-167
వయససస:38
లస: ససస స
5173 AP151000363332
పపరర: శకనవరసపటసరద దతవశశటట

94-203/314

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట బకకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:50
లస: పప
5170 MLJ3496585
పపరర: పదనమవత అడపర

5162 NDX1496133
పపరర: వరసవ గసడడ

5160 NDX2315463
పపరర: జసశననథ అడప

తసడడ:ట వనసకట రమణ అడప
ఇసటట ననస:84-3-162
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖ రరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-3-165/1
వయససస:67
లస: ససస స
5167 NDX1496141
పపరర: సరయ బబబబ గసడడ

94-202/40

తసడడ:ట మబతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:84/3/156
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వరరసజననయబలల ఓ
ఇసటట ననస:84-3-165
వయససస:43
లస: పప
5164 NDX2331213
పపరర: సతఖవత అనరస

5159 NDX0490227
పపరర: శసకరరరవప మమనకకసడ

5184 NDX1612416
పపరర: భబరత దనటకకరరస

94-203/332

భరస : మలర కరరరర న రరవప దనటకకరరస
ఇసటట ననస:84-3-168
వయససస:59
లస: ససస స
94-203/334

5187 NDX1842534
పపరర: కవత అడపర

94-203/336

భరస : వనసకట ససబబబరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:44
లస: ససస స
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5188 MLJ3496429
పపరర: దసరర అడపర
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94-203/337

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:65
లస: ససస స
5191 AP151000363342
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అడపర

94-203/341

5192 AP151000363340
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అడపర

94-203/664

5195 NDX2706281
పపరర: జయ పరతత
ట

భరస : అపపన సతవరడ
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:29
లస: ససస స

5198 NDX2683399
పపరర: అపపన సతవరడ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:84-3-170/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరగశ అలర స
ఇసటట ననస:84-3-171/1
వయససస:39
లస: ససస స
5206 AP151000363324
పపరర: ససబబబరరవప గరరర పరటట

94-203/345

94-203/348

భరస : రరమచసదట రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-3-176
వయససస:56
లస: ససస స

5207 NDX2065523
పపరర: శవ పటసరద రరవప అసబటట

5210 NDX0662023
పపరర: రవతతజ అడపర

94-203/351

5213 MLJ3496619
పపరర: రవకలమమర అడపర

94-203/744

5216 NDX2907186
పపరర: పటతమ అడపర
భరస : రవ తతజజ అడపర
ఇసటట ననస:84-3-176
వయససస:30
లస: ససస స

5196 NDX2626273
పపరర: జయ పరతత
ట

94-203/666

94-202/719
5199 NDX3289675
పపరర: వ ఏస ఏస ఆర పటసరద మమజగటట

5202 NDX2879559
పపరర: లకడమ సరగగ నడడ

94-230/1118

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-3-170/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-203/343

5205 NDX1948522
పపరర: ససమత అసబటట

94-203/344

భరస : శవ పటసరద రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-3-172
వయససస:58
లస: ససస స
94-203/346

5208 NDX2354942
పపరర: ససజనఖ అడప

94-203/347

భరస : శశష వరదన అడప
ఇసటట ననస:84-3-172 ADAPA VARI STREE
వయససస:25
లస: ససస స
94-203/349

5211 NDX0314773
పపరర: వజయ కలమమర అడపర

94-203/350

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:36
లస: పప
94-203/352

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:45
లస: పప
94-201/717

94-203/663

తసడడ:ట ఏస ఏస వ రతరస మమజగటట
ఇసటట ననస:84 3 170
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:37
లస: పప
5215 NDX2783660
పపరర: అరరణ అడపర

94-225/1303

తసడడ:ట ఓబయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:84-3-172
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమచసదనటరరవప
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:57
లస: ససస స
5212 NDX0314740
పపరర: హహమసత కలమమర అడపర

5204 NDX1948514
పపరర: వజయ శక అసబటట

5193 NDX2619922
పపరర: పరరశత సతవరడ

తసడడ:ట కకషష రరవప పరతత
ట
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ పటసరద రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-3-172
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట రగశయఖ
ఇసటట ననస:84-3-172
వయససస:60
లస: పప
5209 AP151000363352
పపరర: అరరణ అడపర

94-203/665

తసడడ:ట తయయసశరరరవ
ఇసటట ననస:84-3-170/1
వయససస:45
లస: పప
94-202/686

94-203/340

భరస : అపపరరవప సతవరడ
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట అపపరరవప సతవరడ
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:21
లస: పప

94-203/668 5201 NDX2736940
5200 NDX2644441
పపరర: వనసకట రరఘవ రరవప సరగగనడడ
పపరర: వనసకటటశశరరర సరగగ నడడ

5203 NDX2778884
పపరర: లలత అలర స

94-203/342

భరస : కకషష రరవప పరతత
ట
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:31
లస: ససస స
94-203/667

5190 NDX0314609
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప అడప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట తటననథ పరతత
ట
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:33
లస: పప
5197 NDX2608198
పపరర: సససహ చలస సతవరడ

94-203/339

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-3-169
వయససస:50
లస: పప
5194 NDX2704641
పపరర: కకషష రరవప పరతత
ట

5189 AP151000363343
పపరర: గగవసదరరజలల అడపర

5214 NDX0734376
పపరర: సరసబశవరరవప అడపర

94-203/353

తసడడ:ట వనసకనర
ఇసటట ననస:84-3-174
వయససస:74
లస: పప
94-202/687

5217 NDX2422301
పపరర: చతజతనఖ సటవసత అడపర

94-203/354

భరస : వజయ కలమమర అడపర
ఇసటట ననస:84-3-176
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: సరయ లలత తతట
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94-203/355

తసడడ:ట జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:26
లస: ససస స
5221 NDX1704239
పపరర: వర లకడమ తతట

94-203/358

94-203/361

94-203/364

94-203/367

5228 MLJ3496452
పపరర: లకడమననరరయణ కకలక
ర రగ

5231 NDX2455640
పపరర: శకనవరసరరవప లసగమలల

94-203/370

5234 NDX2157577
పపరర: ససతనరతరస గబగగరలస

94-203/669

5237 AP151000363361
పపరర: గగవరదవమమ అడపర
భరస : చనరవనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84-3-180
వయససస:88
లస: ససస స

5239 MLJ3496015
పపరర: ననగజయసత

5240 AP151000363104
పపరర: శవసరసబబటజఖస కకపపపరరవపరగ

94-203/375

భరస : వనసకటచసదటశశఖర .....
ఇసటట ననస:84-3-183
వయససస:40
లస: ససస స
94-203/378

భరస : రరస కలమమర సససగ సససగ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:43
లస: ససస స
5245 NDX1842658
పపరర: బతష
స లల షపక
భరస : నబ లలట షపక
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:71
లస: ససస స

94-203/365

94-203/360

5226 NDX2422319
పపరర: వర పటసరద వరససమళళ

94-203/363

5229 NDX1704247
పపరర: జగన మహన రరవప తతట

94-203/366

తసడడ:ట లకమయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:47
లస: పప
94-203/368

5232 NDX1704262
పపరర: చసదట శశఖర లసగమలలర

94-203/369

తసడడ:ట సససదర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:67
లస: పప
94-203/371

94-203/372
5235 NDX2157569
పపరర: వనసకట భబవననరరయణ గబగగరలస

తసడడ:ట సరసబ ససవర రరవప గబగగరలస
ఇసటట ననస:84-3-178
వయససస:49
లస: పప
94-203/373

5238 NDX0546853
పపరర: లకడమదతవ కకపపపరరవపరగ

94-203/374

భరస : వనసకట గగపరలకకషష కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:84-3-183
వయససస:37
లస: ససస స
94-203/376

94-203/377
5241 AP151000363463
పపరర: వనసకటగగపరలకకషష కకపపపరరవప

భరస : వనసకటగబరవయఖ కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:84-3-183
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటగబరవయఖ కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:84-3-183
వయససస:45
లస: పప

5243 NDX0733808
పపరర: రతరకలమమరగ అడపర

5244 NDX2065580
పపరర: వజయ భబరత జజరగగగ

94-203/379

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:50
లస: ససస స
94-203/381

5223 NDX2331155
పపరర: వర లకడమ లసగమలలర

తలర : కసన
స రగ వరససమళళ
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రరవప గబగగరలస
ఇసటట ననస:84-3-178
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట భవననరరరయణ గబగగరలస
ఇసటట ననస:84-3-178
వయససస:30
లస: పప

5242 NDX0638825
పపరర: అభబ సససగ

94-203/362

తసడడ:ట సససదరరరవప లమరమలలర
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:49
లస: పప

భరస : భబవననరరరయణ
ఇసటట ననస:84-3-178
వయససస:40
లస: ససస స
5236 NDX2650273
పపరర: చతరరశరవ శవ వనసకట గబగగరలస

5225 NDX2140408
పపరర: గగపస కకషష తతట

94-203/357

భరస : సససదరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట బసవపపనరయఖ �
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట సససదర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:48
లస: పప
5233 NDX0103754
పపరర: రరజఖలకడమ గబగగలస

94-203/359

తసడడ:ట జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:37
లస: పప
5230 NDX2331197
పపరర: శకనవరస రరవప లసగమలలర

5222 NDX2331122
పపరర: వరలకడమ తతట

5220 NDX2041184
పపరర: లమవణఖ అడప

భరస : హహమసత కలమమర అడప
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:81
లస: ససస స
5227 NDX2422327
పపరర: రవ మలర సపలర

94-203/356

భరస : రవ తతజ
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-3-177
వయససస:40
లస: ససస స
5224 NDX0087767
పపరర: సశరరజఖలకడమ లసగమలలర

5219 NDX1569302
పపరర: పటతమ అడప

5246 NDX1119700
పపరర: భబనస శసకర తణబకల
తసడడ:ట వనసకట రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:27
లస: పప

94-203/380

భరస : సరసబశవ రరవప జజరగగగ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:56
లస: ససస స
94-203/382

5247 NDX1119718
పపరర: భబసకర తణబకల

94-203/383

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:32
లస: పప
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5248 NDX2065572
పపరర: ససధనకర జజరగగగ
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94-203/384

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప జజరగగగ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:36
లస: పప
5251 NDX2065564
పపరర: సరసబశవ రరవప జజరగగగ

94-203/387

94-203/390

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప dasari
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:62
లస: పప
5260 NDX3036407
పపరర: పపజ అడపర
తసడడ:ట కకసడల రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-3-190
వయససస:21
లస: ససస స
5263 NDX0549097
పపరర: వజయలకడమ బ

94-203/398

94-203/401

94-203/404

తసడడ:ట అసజయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:84-3-1019
వయససస:75
లస: పప

5261 NDX2184547
పపరర: వకకమ మసరల

5264 NDX2117027
పపరర: బబ లమర రరడడడ దసడ

5267 NDX2112407
పపరర: భబరత రరజమనర

5270 NDX2112399
పపరర: శవ కలమమర రరజమనర

94-203/406

5273 NDX2408482
పపరర: కనషట బబబబ దదడడడగరరర

94-203/396

5276 NDX2971786
పపరర: మమమభబలమర షపక

94-203/399

94-203/395

5262 NDX2196526
పపరర: పటవణ కలమమర మసరల

94-203/397

5265 MLJ2178564
పపరర: శవరరమకకషషపటసరద బరరమ

94-203/400

తసడడ:ట కరళదనసస barma
ఇసటట ననస:84-3-192
వయససస:36
లస: పప
94-203/402

5268 NDX0547992
పపరర: ఆదదలకడమ పపరష గబసట

94-203/403

భరస : రగశయఖ పపరష కలసత
ఇసటట ననస:84-3-194
వయససస:58
లస: ససస స
94-203/405

5271 AP151000357290
పపరర: శశషగగరగరరవప అడప

94-201/328

తసడడ:ట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-3-305
వయససస:70
లస: పప
94-203/407

5274 NDX3283330
పపరర: ననగగశశరరవప యయససపప గబ

94-202/717

తలర : లకడమ యయససపప గబ
ఇసటట ననస:84-3-596
వయససస:30
లస: పప
94-209/1045

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:53
లస: ససస స

5259 MLJ3496825
పపరర: వనసకట మలర కరరరర ననటవప దనసరగ

తసడడ:ట పపదబ వనసకయఖ మసరల
ఇసటట ననస:84-3-191
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట గసగరరజ దదడడడ గరరర
ఇసటట ననస:84-3-309
వయససస:39
లస: పప
94-207/804

94-203/392

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప dasari
ఇసటట ననస:84-3-189
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట పపరగయమనన
ఇసటట ననస:84-3-194
వయససస:47
లస: పప

భరస : కనషట బబబబ దదడడడగరర
ఇసటట ననస:84-3-309
వయససస:34
లస: ససస స
5275 NDX2918597
పపరర: సరసబశవ రరవప అసబటట

94-203/394

భరస : శవ కలమమర రరజమనర
ఇసటట ననస:84-3-194
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపరగయమనన రరజమననరర
ఇసటట ననస:84-3-194
వయససస:72
లస: ససస స
5272 NDX2412591
పపరర: మహలకడమ దదడడడగరర

5258 NDX1919200
పపరర: ననగ దసరర కసబబల

5256 NDX1741595
పపరర: వనసకట ననగ మబరళ కసబబల
తసడడ:ట నరసససహ రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట శకనవరస రరడడ దసడ
ఇసటట ననస:84-3-192
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవ కలమమర రరజమననరర
ఇసటట ననస:84-3-194
వయససస:34
లస: ససస స
5269 NDX2112415
పపరర: జయలకడమ రరజమనర

94-203/391

తసడడ:ట పపదబ వనసకయఖ మసరల
ఇసటట ననస:84-3-191
వయససస:24
లస: పప

భరస : కరళదనసస బ
ఇసటట ననస:84-3-192
వయససస:60
లస: ససస స
5266 NDX2455111
పపరర: సపలశ కలమమరగ రరజమననరర

5255 NDX0374215
పపరర: శకకరసత దనసరగ

94-203/389

భరస : శకనవరసరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగ మబరరరగ కసబబల
ఇసటట ననస:84-3-189
వయససస:30
లస: ససస స
94-203/745

94-203/386

94-203/388 5253 NDX0733972
5252 NDX0722959
పపరర: ననగవనసకట హరగత దనసరగ దనసరగ
పపరర: రమమదతవ దనసరగ

తసడడ:ట వనసకట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:31
లస: పప
94-203/393

5250 NDX0638916
పపరర: రరమ కలమమర సససగ

తసడడ:ట డడ పస సససగ sing
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగశకధర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-3-187
వయససస:80
లస: ససస స
5257 NDX0988956
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరగ

94-203/385

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప జజరగగగ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప జజరగగగ
ఇసటట ననస:84-3-185
వయససస:67
లస: పప
5254 AP151000363114
పపరర: ననగగశశరమమ దనసరగ

5249 NDX2041176
పపరర: అనల కలమమర జజరగగగ

5277 NDX0432443
పపరర: ససధనఖరరణణ చగకరక

94-229/35

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:40
లస: ససస స
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5278 NDX1404003
పపరర: అసమత షపక
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94-229/36

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:66
లస: ససస స
5281 NDX1502856
పపరర: కకసడన రరడడడ మల

94-229/39

94-201/331

94-201/334

94-201/337

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:40
లస: పప
5296 NDX2644797
పపరర: ససతనరరమసజననయబలల
కకసడపరటటరగ
తసడడ:ట లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:67
లస: పప

5285 NDX0659029
పపరర: వజయలకడమ బచసచ

5288 AP151000360222
పపరర: జయపటద పప తత
స రగ

5291 NDX2175645
పపరర: మబరళ కకషష కకసదపరతతరగ

94-201/636

94-201/344

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:84-4-200
వయససస:45
లస: ససస స
5305 NDX1496240
పపరర: వనసకట సరయ కకషష అడప
తసడడ:ట బబలమజ
ఇసటట ననస:84-4-200
వయససస:26
లస: పప

94-201/335

94-201/338

94-201/341

5286 NDX0280545
పపరర: శశషగగరగ వననదమమ వరరక

5297 NDX2650257
పపరర: ఉషరదతవ కకసడపతషరగ

94-201/637

5289 MLJ3687522
పపరర: ననగగసదట బబబబ బచసచ

94-201/339

5295 AP151000357511
పపరర: సరసబశవరరవప బచసచ

94-201/342

5298 NDX2645679
పపరర: ననగ శకనవరస కకసడపతషరగ

94-201/638

తసడడ:ట కగ ఏసఆర ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:40
లస: పప
94-204/909

5301 NDX0280602
పపరర: పరగమళ మణణకఖవనలల
భరస : మమణణకఖ వనల
ఇసటట ననస:84-4-199
వయససస:57
లస: ససస స

5303 NDX0872820
పపరర: ఉమమరరణణ జజగగ

5304 NDX0280917
పపరర: సరగజన అడపర

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-200
వయససస:47
లస: పప

94-201/336

5292 NDX0490615
పపరర: సనరఖ వనసకట రతర శకనవరస
పప తత
స రగ
తసడడ:ట రరధనకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట వజయ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:60
లస: ససస స

5306 MLJ3686342
పపరర: బబలమజ అడప

94-201/333

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:57
లస: పప

94-201/345

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-200
వయససస:45
లస: ససస స
94-201/347

94-201/652

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:30
లస: పప

భరస : కగ ఏసఆర ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగసదటస కకలర పర
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:65
లస: పప

5283 NDX2629715
పపరర: లకడమ పదనమవత దతవర

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:74
లస: ససస స

5294 NDX0490557
పపరర: బబల వనసకట మమరరత కలమమర
పటసరద పప తత
స రగ
తసడడ:ట రరధనకకషష మబరగస
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:53
లస: పప

94-204/908 5300 NDX3118205
5299 NDX3131281
పపరర: వనసకట వజయ కలమమర కకలర పర
పపరర: శకదతవ కకలర పర

5302 NDX0280735
పపరర: లమవణఖ అడపర

94-201/332

తసడడ:ట ససతనరరమమసజననయబలల కకసదపరతతరగ
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:36
లస: పప
94-201/340

94-229/38

తసడడ:ట రరమయఖ దతవర
ఇసటట ననస:84-4-85
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:33
లస: పప
5293 NDX1068113
పపరర: చసదటశశఖర వరరక

94-229/1476

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవశసకర మమధవరరవప
ఇసటట ననస:84-4-198
వయససస:80
లస: ససస స
5290 MLJ3687514
పపరర: మహన ననగ కకశశర బచసచ

5282 NDX2953164
పపరర: ససభబన షపక

5280 MLJ3388154
పపరర: ససబబన షపక

తసడడ:ట మరరహహసపసన
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-4-107
వయససస:43
లస: ససస స
5287 AP151000360221
పపరర: శరఖమలమ అనరపపరష పప తత
స రగ

94-229/37

తసడడ:ట ససభబన
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట చవకకసడ రరడడడ మల
ఇసటట ననస:84-4/1
వయససస:66
లస: పప
5284 NDX1837329
పపరర: ససధ రరణణ అడపర

5279 MLJ1970896
పపరర: రపస షపక

94-201/343

94-201/346

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/4/200
వయససస:89
లస: ససస స
94-201/348

5307 MLJ3687555
పపరర: వనసకయఖ జజగగ

94-201/349

తసడడ:ట తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:84-4-200
వయససస:60
లస: పప
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5308 NDX2127323
పపరర: కకషష వనణణ కలరగచతటట
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94-201/350

భరస : శరఖమ కలమమర కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:34
లస: ససస స
5311 MLJ3685906
పపరర: శరఖమ కలమమర కలరరచతటట

94-201/353

94-201/640

94-201/355

94-201/358

94-201/361

94-201/364

94-201/365

తసడడ:ట షపజక అబబబల ఖమదర
ఇసటట ననస:84-4-205
వయససస:51
లస: పప

94-201/356

5324 MLJ3491065
పపరర: కళళఖణణ ఆడప

5327 NDX2654739
పపరర: మణణదధప కలశశటట

5330 NDX1182021
పపరర: పటశరసత కకటబరర

94-201/368

5333 AP151000360097
పపరర: రమమదతవ అడపర

94-201/359

5336 NDX0704452
పపరర: రమణ కలమమరగ గరగకపరటట
భరస : దతశబసధస
ఇసటట ననస:84-4-206
వయససస:65
లస: ససస స

94-201/722

5319 NDX0281196
పపరర: గరయతట గగరగస

94-201/357

5322 MLJ3687605
పపరర: దయమనసద సరసశత గగరగస

94-201/360

తసడడ:ట వవనకరనసద
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:33
లస: పప
94-201/362

5325 MLJ3491107
పపరర: వనసకట పదనమవత దతవ అడపర

94-201/363

భరస : శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-4-203
వయససస:48
లస: ససస స
94-201/641

5328 NDX2658557
పపరర: కలమఖణణ కరలశశటట

94-201/642

భరస : గబసటటరర కరలశశటట
ఇసటట ననస:84-4-203
వయససస:32
లస: ససస స
94-201/366

5331 NDX2470664
పపరర: సరగగనబబ యన రజనకలమమరగ

94-201/367

భరస : షపజక గగస మహహదబ ధన
ఇసటట ననస:84-4-205
వయససస:41
లస: ససస స
94-201/369

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-205
వయససస:58
లస: ససస స
94-201/371

5316 NDX2867422
పపరర: భబనస పటకరష బబససవనమబల

భరస : వవనకరనసద
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట మబరళధర
ఇసటట ననస:84-4-204
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:84-4-205
వయససస:40
లస: ససస స
5335 NDX2470672
పపరర: షపజక గగస మహహదబ ధన

5321 MLJ3686359
పపరర: వరరణ కలమమర గగరగస

94-201/639

Deleted

తసడడ:ట వనసకట రమమరరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:84-4-203
వయససస:37
లస: పప

భరస : మబరళధర
ఇసటట ననస:84-4-204
వయససస:65
లస: ససస స
5332 NDX0281220
పపరర: శవ ననగలకడమ అడపర

5318 NDX1449173
పపరర: మమనక గబరగస

5313 NDX2649630
పపరర: అఖల జమబమల

తసడడ:ట రరజ బబససవనమబల
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-4-203
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-203
వయససస:62
లస: పప
5329 MLJ3491008
పపరర: గరత కకఠరరగ

94-201/721

తసడడ:ట వవనకరనసదస
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట గసగరధర శరససస స
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:58
లస: పప
5326 NDX1380856
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

5315 NDX2867596
పపరర: భబరత బబససవనమబల

94-201/352

తసడడ:ట నగగశశరరరవప జమబమల
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దయమనసద గబరగస
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వవనకరనసదస
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:31
లస: పప
5323 MLJ3687597
పపరర: వవనకరనసదస గగరగస

94-201/354

భరస : రరజ బబససవనమబల
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరరణ కలమమర గగరగస
ఇసటట ననస:84-4-202
వయససస:27
లస: ససస స
5320 MLJ3687613
పపరర: ఫణణ గగరగస

5312 NDX0658559
పపరర: ననగగశశరరరవప జమమల

5310 NDX1597105
పపరర: దసరర సతష పపలర టటకరగస

తసడడ:ట బటహమనసదచనరగ పపలర టటకరగస
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట రసగననథ గగలర
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:18
లస: పప
5317 NDX1685223
పపరర: ససజనఖ గగరగస

94-201/351

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట గగవసదస
ఇసటట ననస:84-4-201
వయససస:37
లస: పప
5314 NDX2615623
పపరర: సరయ కకశశర గగలర

5309 NDX0704429
పపరర: కలమఖణణ జమబమల

5334 MLJ3686367
పపరర: మలర కరరరర నరరవప అడప

94-201/370

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-205
వయససస:41
లస: పప
94-201/372

5337 NDX2486702
పపరర: సరయ బబబబ జనర

94-201/373

తసడడ:ట లకమణ రరవప జనర
ఇసటట ననస:84-4-206
వయససస:30
లస: పప
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5338 MLJ3687696
పపరర: దతశబసధస గరగకపరటట
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94-201/374

తసడడ:ట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:84-4-206
వయససస:75
లస: పప
5341 NDX1870592
పపరర: సరసబబటజఖస తనడడకకసడ

94-201/376

94-201/377

5345 NDX1254069
పపరర: ననగసతఖ ససదబబతష
స న

94-201/380

5348 NDX1254002
పపరర: ససతనరరమయఖ పప తసశశటట

94-201/383

5351 NDX2147834
పపరర: శరరద దతవ గగపరలస
భరస : నరసససహ రరవప గగపరలస
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:38
లస: ససస స

94-201/386
5353 NDX2136019
పపరర: ససవర తతజ వనసకటటశ
మమడబబ యన
తసడడ:ట మధససనధన రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:22
లస: పప

5354 NDX2147842
పపరర: నరసససహ రరవప గగపరలస
తసడడ:ట కకటట ననగయఖ గగపరలస
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:43
లస: పప

5356 NDX0659607
పపరర: శవపరరశత తనడడకకసడ

5357 AP151000357533
పపరర: ననగగశశరరరవప తనడడకకసడ

94-201/389

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-210
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-4-211
వయససస:30
లస: పప
5362 NDX1514679
పపరర: పపరగషమ పసటయమ కలరరమజ

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప పపనబమఅల
ఇసటట ననస:84-4-212
వయససస:44
లస: పప

5360 NDX0881201
పపరర: నరసససహరరవప భబవనగగరగ

94-201/394

5363 NDX1514661
పపరర: శకనవరసస కలరరమజ

94-201/381

5366 NDX0281873
పపరర: వరణణ అడడ
భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:84-4-215
వయససస:41
లస: ససస స

94-201/644

5346 NDX1254028
పపరర: శవరసగమమ పప తసశశటట

94-201/379

5349 NDX1253970
పపరర: సనరఖననరరయణ ఎస

94-201/382

తసడడ:ట చసదటమమళ
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:52
లస: పప
94-201/384

5352 NDX0281592
పపరర: వనణబ మమధవ మమడబబ యన

94-201/385

భరస : మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:46
లస: ససస స
94-201/387

94-201/388
5355 NDX0597658
పపరర: మధససనధనరరవప మమడబబ యన

తసడడ:ట వనసకనర
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:48
లస: పప
94-201/390

5358 NDX0281915
పపరర: భబగఖలకడమ భబవనగగరగ

94-201/391

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-4-211
వయససస:49
లస: ససస స
94-201/393

5361 SQX2096386
పపరర: చన రగహహణణ భబవనగగరగ

95-97/764

భరస : హహమసత కలమమర భబవనగగరగ
ఇసటట ననస:84-4-211
వయససస:24
లస: ససస స
94-201/395

తసడడ:ట శరసత చనరగ కలరరమజ
ఇసటట ననస:84-4-212
వయససస:42
లస: పప
94-211/1302

5343 NDX2641462
పపరర: సరయ లకడమ చలమర

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:84-4-211
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసస కలరరమజ
ఇసటట ననస:84-4-212
వయససస:36
లస: ససస స
5365 NDX3228772
పపరర: శసకర పపనబమఅల

94-201/378

తసడడ:ట దశరధ
ఇసటట ననస:84-4-210
వయససస:48
లస: పప
94-201/392

94-201/375

భరస : గగపస చలమర
ఇసటట ననస:84-4-207
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : ఘనస లకడమ
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట మధససనదనరరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-4-208
వయససస:25
లస: ససస స

5359 MLJ3687704
పపరర: హహమసత కలమమర భబవనగగరగ

94-201/643

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:72
లస: ససస స
5350 NDX1633701
పపరర: సపజడడరరర మమడబబ యన

5342 NDX2642932
పపరర: గగపస చలమర

5340 NDX0704478
పపరర: రగవత తనడడకకసడ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/207
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస చలమర
ఇసటట ననస:84-4-207
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-207/1
వయససస:27
లస: ససస స
5347 NDX1254044
పపరర: ఘనస లకడమ పప తసశశటట

94-201/723

తసడడ:ట లకరసడననర.జగ లకమననరరవ.జగ
ఇసటట ననస:84-4-206
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-4-207
వయససస:56
లస: ససస స
5344 NDX1254051
పపరర: ననగససధ ససదబబతష
స న

5339 NDX3186897
పపరర: saibabu జనర

5364 NDX3236361
పపరర: పరరశత పపసడమలర

94-201/745

భరస : శసకర రరవప పపసడమలర
ఇసటట ననస:84-4-212
వయససస:39
లస: ససస స
94-201/396

5367 AP151000357320
పపరర: పరనకరలరరవప అడనడ

94-201/397

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-215
వయససస:45
లస: పప
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5368 AP151000360669
పపరర: శకలసతలదతవ జజగబ

94-201/398

భరస : మలర ఖమరరర నరవప
ఇసటట ననస:84-4-216
వయససస:49
లస: ససస స
5371 NDX0795997
పపరర: పపలమరరతరస తడడకమళళ

94-201/401

94-202/43

94-202/46

94-202/49

94-202/52

94-202/55

94-202/58

95-202/713

తసడడ:ట వనసకయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-4-221
వయససస:74
లస: పప
5395 NDX0864488
పపరర: సరమమమ జఖస తతలర మకలళ
భరస : రరమ గబరరననథస
ఇసటట ననస:84/4/225
వయససస:66
లస: ససస స

94-202/47

5381 NDX0688218
పపరర: ననగ మలలర శశరగ చతసబబటట

5384 AP151000360322
పపరర: వనసకరయమమ చతసబబటట

5387 NDX1624692
పపరర: శక హరగ చతసబబటట

5390 NDX2157437
పపరర: జజనకక రరమ వలలర పప

94-202/50

5376 NDX2329837
పపరర: మహలకడమ కననర

5379 NDX2329746
పపరర: ఆదదననరరయణ కననర

94-202/53

5385 NDX1648981
పపరర: మహహష చతసబబటట

94-202/51

94-202/54

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:25
లస: పప
94-202/56

5388 MLJ3688272
పపరర: రమణయఖ చతసచతటట

94-202/57

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:76
లస: పప
94-202/59

5391 MLJ3688298
పపరర: వనసకట రమణ చతసబబటట
తసడడ:ట రరజ
ఇసటట ననస:84/4/221
వయససస:40
లస: పప

5393 NDX1612499
పపరర: పలర పప పదనమవత

5394 NDX1612465
పపరర: పవన పలర పప

భరస : శకనవరసరరవప జరరగబల
ఇసటట ననస:84-4-226/1
వయససస:34
లస: ససస స

94-202/48

5382 AP151000360323
పపరర: శరరద చతసబబటట

తసడడ:ట వనసకట పపరష చసదట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84/4/221
వయససస:25
లస: పప

5396 NDX2330439
పపరర: రరమ దతవ జరరగబల

94-202/45

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:49
లస: ససస స

94-202/61

భరస : రవసదట బబబబ పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/224
వయససస:44
లస: ససస స
94-202/63

94-202/42

తలర : శశషగగరగ కననర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట శకనయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84/4/221
వయససస:38
లస: ససస స
5392 SQX1745207
పపరర: రరజ చతసబబటట

5378 NDX2028844
పపరర: శశషష బబబబ కననర

5373 NDX2330892
పపరర: శకజ చలమర

భరస : శశషరదదట కననర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట రమణయఖ
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:52
లస: పప
5389 NDX0710442
పపరర: దసరరర పదమవలర చతసబబటట

94-202/44

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకహరగ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:52
లస: ససస స
5386 AP151000357592
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చతసబబటట

5375 NDX2329761
పపరర: ససజజత కననర

94-201/400

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట అదద ననరరయణ కననర
ఇసటట ననస:84/4/219
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/4/220
వయససస:25
లస: ససస స
5383 NDX1624783
పపరర: మసగమమ చతసబబటట

94-202/41

భరస : ఆదదననరరయణ కననర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ కననర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:25
లస: పప
5380 NDX2171759
పపరర: కరమమశశరగ చతసబబటట

5372 NDX2329829
పపరర: లమవణఖ కననర

5370 NDX0881292
పపరర: శశ రగఖ తనడడకమళళ

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:84-4-218
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవతతజ కననర
ఇసటట ననస:84-4-219
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శశషష బబబబ కననర
ఇసటట ననస:84/4/219
వయససస:26
లస: ససస స
5377 NDX2329795
పపరర: రవతతజ కననర

94-201/399

తసడడ:ట వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-4-216
వయససస:57
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-218
వయససస:53
లస: ససస స
5374 NDX2028851
పపరర: సరగత దతవ కననర

5369 AP151000357591
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప జజగబ

94-202/60

94-202/62

తసడడ:ట రవసదట బబబబ పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/224
వయససస:26
లస: పప
94-202/64

5397 NDX2330819
పపరర: ఈశశరమమ జరరగబల

94-202/65

భరస : ససబబ రరవప జరరగబల
ఇసటట ననస:84-4-226/1
వయససస:68
లస: ససస స
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5398 NDX2330488
పపరర: శకనవరస రరవప జరరగబల

94-202/66

తసడడ:ట ససబబబరరవప జరరగబల
ఇసటట ననస:84-4-226/1
వయససస:40
లస: పప
5401 MLJ3485786
పపరర: వనసకట బబలచచఢతశశరరరవప
పప లశశటట
తసడడ:ట అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84/4/227
వయససస:48
లస: పప

5399 NDX0864785
పపరర: లకడమ సశపర పప లశశటట

భరస : చచడతశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/227
వయససస:43
లస: ససస స
94-202/69

5402 AP151000357414
పపరర: అరరర నరరవప పప లశశటట

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:84-4-228
వయససస:40
లస: పప

5407 NDX0278259
పపరర: పరరశత� మలలర �

5408 NDX0278333
పపరర: ససతమమ మలలర

94-202/74

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/228
వయససస:39
లస: ససస స
94-202/77

94-202/80

94-202/84

94-202/87

భరస : కకసడన దదవనశల
ఇసటట ననస:84-4-233
వయససస:40
లస: ససస స

94-202/75

5417 NDX1812230
పపరర: ససధఖ రరణణ మలలర

5420 NDX1989740
పపరర: వనసకట అపరపరరవప దతవననన

94-202/90

5423 NDX2329613
పపరర: కకషష శశష కలమమరగ బబలరసకకసడ

94-202/78

5426 NDX2900439
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప
తసడడ:ట ససబబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/234
వయససస:43
లస: పప

5406 NDX0278366
పపరర: వజయలకడమ� మలలర �

94-202/73

5409 NDX1068204
పపరర: నరసససహరరవప మలలర

94-202/76

5412 NDX1069871
పపరర: సరయలకడమ మలలర

94-202/79

భరస : శవ ననగకలమమర
ఇసటట ననస:84/4/230
వయససస:36
లస: ససస స
94-202/81

5415 NDX2157429
పపరర: ఆదదననరరయణ మలలర

94-202/82

తసడడ:ట రరమబలల మలలర
ఇసటట ననస:84/4/230
వయససస:72
లస: పప
94-202/85

5418 NDX2065671
పపరర: లకడమ దతవననన

94-202/86

భరస : సరసబశవ రరవప దతవననన
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:61
లస: ససస స
94-202/88

5421 NDX0272955
పపరర: చన అసకమమరరవప మలలర

94-202/89

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:36
లస: పప
94-202/91

భరస : రరసపటసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-4-232/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-202/93

94-202/71

తలర : ససతమమ
ఇసటట ననస:84/4/228
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దతవననన
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట అపరప రరవప దతవననన
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:64
లస: పప
5425 NDX2329639
పపరర: లకడమ దదవనశల

5414 NDX1068063
పపరర: శవ ననగకలమమర మలలర

5403 NDX0285106
పపరర: దసరర పప లశశటట

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/228
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చనర అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దతవననన
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:31
లస: పప
5422 NDX2065655
పపరర: సరసబ శవ రరవప దతవననన

94-201/402

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84/4/230
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట అపరపరరవప దతవననన
ఇసటట ననస:84/4/231
వయససస:29
లస: ససస స
5419 NDX1989724
పపరర: శకనవరసరరవప దతవననన

5411 AP151000357209
పపరర: రరమహన మలలర �

94-202/68

భరస : చచడతశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/227/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/229
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:84/4/230
వయససస:65
లస: ససస స
5416 NDX1989765
పపరర: వనసకట గరయతట దతవననన

94-202/70

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/228
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమమహన�
ఇసటట ననస:84/4/229
వయససస:46
లస: ససస స
5413 AP151000360341
పపరర: అనరపపరష మలలర �

5405 NDX2482214
పపరర: పపదబ అసకమమ రరవప మలలర

5400 MLJ3688330
పపరర: చచదతశశర రరవప పప లశశటట

తసడడ:ట అరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84/4/227
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట రసగననయబకలలల
ఇసటట ననస:84/4/227
వయససస:78
లస: పప

94-202/72
5404 MLJ3485794
పపరర: పప లశశటట శవ ననగ బబల చచడతశశర
రరవప
తసడడ:ట అరరర న రరవప
ఇసటట ననస:84/4/227/1
వయససస:52
లస: పప

5410 AP151000360340
పపరర: భబరత మలలర �

94-202/67

5424 NDX2329571
పపరర: రరసపటసరద బబలరసకకసడ

94-202/92

తసడడ:ట కకసడలరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-4-232/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-202/679

5427 NDX2862209
పపరర: ధన లకడమ కసబబల

94-202/680

భరస : శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/234
వయససస:40
లస: ససస స
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5428 NDX2885911
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప
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94-204/902

భసధసవప: దసరర పటసరద పలర పప
ఇసటట ననస:84-4-234
వయససస:40
లస: ససస స
94-224/1377

భసధసవప: దసరర పటసరద పలర పప
ఇసటట ననస:84-4-234
వయససస:43
లస: పప
5434 NDX0872861
పపరర: ననగమలలర శశరగ పలర పప�

94-202/96

94-202/100

94-202/103

94-202/106

94-202/108

94-202/111

తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/238
వయససస:55
లస: పప

5441 NDX1648957
పపరర: అజయ కలమమర వలలర పప

5444 NDX3024833
పపరర: అసకమమ రరవప వలలర పప

5447 NDX1400126
పపరర: మహలకడమ మనఖస

5450 NDX1496117
పపరర: భవరన పలర పప

94-202/114

5453 NDX1455824
పపరర: పపళర రరవప పలర పప

94-202/104

5456 NDX2157411
పపరర: సరయ లకడమ కకసడపలర
తసడడ:ట వనసకరటరరవ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84/4/239
వయససస:23
లస: ససస స

5433 NDX2408425
పపరర: దసరర భవరన పలర పప

94-202/95

5436 NDX1648965
పపరర: లకడమ వలలర పప

94-202/99

5439 AP151000360356
పపరర: కకటటశశరమమ బబరరస

94-202/102

5442 NDX1990481
పపరర: కకరణ కలమమర బసడనరగ

94-202/105

తసడడ:ట వనసకటరరవప బసడనరగ
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:27
లస: పప
94-202/688

5445 MLJ3490240
పపరర: అసజల మననరస

94-202/107

భరస : వనసకరటరమణ
ఇసటట ననస:84/4/237
వయససస:37
లస: ససస స
94-202/109

5448 NDX1400118
పపరర: ఆసజననయబలల మనఖస

94-202/110

తసడడ:ట పసచచయఖ మనఖస
ఇసటట ననస:84/4/237
వయససస:68
లస: పప
94-202/112

5451 NDX1496125
పపరర: ససధ రరణణ పలర పప

94-202/113

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/4/238
వయససస:49
లస: ససస స
94-202/115

తసడడ:ట ఆసజననయబలల పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/238
వయససస:25
లస: పప
94-202/117

భసధసవప: దసరర పటసరద పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/234
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/4/238
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగలకడమ శలస
ఇసటట ననస:84-4-238
వయససస:48
లస: ససస స
5455 AP151000357453
పపరర: ఆసజననయబలల పలర పప�

94-202/101

భరస : ఆసజననయబలల మనఖస
ఇసటట ననస:84/4/237
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప శలస
ఇసటట ననస:84-4-238
వయససస:25
లస: ససస స
5452 NDX2455350
పపరర: ననగలకడమ శలస

5438 NDX2031045
పపరర: వనసకట రతరస బసడనరగ

94-223/1156

తసడడ:ట అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:84-4-236
వయససస:53
లస: పప

భరస : చతమబబత వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:84-4-237
వయససస:53
లస: ససస స
5449 NDX2455335
పపరర: లకడమ పసటయమసక శలస

94-202/98

తసడడ:ట అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర బబరరససక
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:31
లస: పప
5446 NDX2392835
పపరర: చతమబబత సకలకబబయ

5435 MLJ3688421
పపరర: దసరర పటసరద పలర పప�

5430 NDX2837912
పపరర: ధన లకడమ కసబబల

తసడడ:ట దసరర పటసరద పలర పప
ఇసటట ననస:84-4-235
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరగ
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-4-236
వయససస:24
లస: పప
5443 NDX2099647
పపరర: ననగబల మరర బబరరససక

94-202/94

తసడడ:ట హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/235
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:84/4/236
వయససస:51
లస: ససస స
5440 NDX2330140
పపరర: రరజశశఖర గబసజ

5432 NDX1455733
పపరర: భబరర వ పలర పప
తసడడ:ట దసరర పటసరద
ఇసటట ననస:84/4/235
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరరరపటసరద�
ఇసటట ననస:84/4/235
వయససస:46
లస: ససస స
5437 MLJ3490828
పపరర: భబదతవ వలలర పప

94-222/778

Deleted

భసధసవప: దసరర పటసరద పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/234
వయససస:43
లస: పప
5431 NDX2926541
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

5429 NDX2839132
పపరర: ధన లకడమ కసబబల

5454 NDX1455790
పపరర: శకనవరస కళళఖణ పలర పప

94-202/116

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/4/238
వయససస:29
లస: పప
94-202/119

5457 NDX2330520
పపరర: ససబబబయమమ కకసడపలర

94-202/120

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:84-4-239
వయససస:42
లస: ససస స
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5458 NDX2379261
పపరర: వనసకటరరవప కకసడపలర
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94-202/121

తసడడ:ట మమధవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-4-239
వయససస:46
లస: పప
5461 AP151000360363
పపరర: ససబబబయమమ పలర పప

94-202/124

94-202/128

94-202/131

94-202/134

94-202/137

94-202/140

భరస : ససనలలకమమర ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-4-252
వయససస:24
లస: ససస స
5482 NDX0742080
పపరర: వనసకట రమణ ఆలకలసట�
తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/252
వయససస:46
లస: పప
5485 MLJ3490190
పపరర: సరగజన కసభబల
భరస : చనర వపలగగరరజ
ఇసటట ననస:84/4/253
వయససస:63
లస: ససస స

5471 NDX0274233
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప డతరసగబల

94-202/135

94-202/130

5474 NDX2193910
పపరర: శక దతవ పప తననన

5477 NDX1660746
పపరర: కకసడలరరవప మలలర ల

5480 NDX1890913
పపరర: మహలకడమ ఆలకలసట

5483 NDX2598852
పపరర: సతఖననరరయణ మలలర

5486 MLJ3485422
పపరర: చనరఉలగగరరజ కసభబల
తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84/4/253
వయససస:67
లస: పప

94-202/133

5472 NDX2157460
పపరర: భవరన దదడడ

94-202/136

తసడడ:ట ససత రరమయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:84/4/248
వయససస:23
లస: ససస స
94-202/138

5475 NDX0084483
పపరర: చతనరమమ దదడడ

94-202/139

భరస : బటహమనయఖ దదడడ
ఇసటట ననస:84/4/248
వయససస:50
లస: ససస స
94-202/141

5478 NDX2392850
పపరర: సరశత ఆలకలసట

94-202/142

తసడడ:ట రమణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-4-252
వయససస:21
లస: ససస స
94-202/144

5481 NDX1716416
పపరర: ససనల కలమమర ఆలకలసట

94-202/145

తసడడ:ట వనసకట రమణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84/4/252
వయససస:24
లస: పప
94-31/936

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-253
వయససస:41
లస: పప
94-202/147

5466 NDX2330736
పపరర: వజయలకడమ కకసడపలర

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప దతరసగబల
ఇసటట ననస:84/4/247
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84/4/252
వయససస:40
లస: ససస స
94-202/146

94-202/126

94-202/132 5469 NDX2065663
5468 NDX2330611
పపరర: పరరర సన రరమయఖ కకసడపలర
పపరర: అరరణ కలమమరగ దతరసగబల

తసడడ:ట వనసకరగసశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:84/4/249
వయససస:56
లస: పప
94-202/143

5463 NDX2330199
పపరర: సరళ పలర పప

భరస : పరశరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-4-245
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ పప తననన
ఇసటట ననస:84/4/248
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:84/4/249
వయససస:52
లస: ససస స
5479 NDX2422293
పపరర: అనసశర ఆలకలసట

94-202/129

తసడడ:ట రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/247
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84/4/248
వయససస:37
లస: ససస స
5476 NDX1660662
పపరర: వనసకరయమమమ మలలర ల

5465 NDX2330546
పపరర: మమధవ కకసడపలర

94-202/123

భరస : వవనసకటటశశరరర పటబరల
ఇసటట ననస:84-4-244
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:84-4-245
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/247
వయససస:65
లస: ససస స
5473 NDX0800813
పపరర: శకదతవ ఉపపపటటరగ

94-202/125

భరస : చలపత రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-4-245
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట పరశరరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-4-245
వయససస:40
లస: పప
5470 AP151000360375
పపరర: చనరమమ డతరసగబల

5462 MLJ3485398
పపరర: రరమబ పలర పప�

5460 NDX1716069
పపరర: రగణబక దతవ పలర పప

భరస : రరమబ పలర పప
ఇసటట ననస:84/4/242
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ�
ఇసటట ననస:84/4/242
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-4-245
వయససస:31
లస: ససస స
5467 NDX2330702
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకసడపలర

94-202/122

తసడడ:ట మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:84-4-239
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:84/4/242
వయససస:55
లస: ససస స
5464 NDX2330850
పపరర: శక లకడమ కకసడపలర

5459 NDX2330504
పపరర: వనసకరటరరవ కకసడపలర

5484 NDX2617108
పపరర: శకనవరస అఖల మలలర

94-201/645

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-253
వయససస:18
లస: పప
94-202/148

5487 NDX2617512
పపరర: పదమ మలలర

94-202/657

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-253
వయససస:34
లస: ససస స
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94-202/658

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-4-253
వయససస:18
లస: ససస స
5491 MLJ3490844
పపరర: మసగర పలర పప

94-202/150

94-202/153

94-202/156

94-202/159

94-202/162

94-202/165

తసడడ:ట చసదట శశఖర మలలర
ఇసటట ననస:84/4/263
వయససస:34
లస: ససస స
5512 MLJ3485562
పపరర: మలలర చసదటశశఖర -తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/4/263
వయససస:41
లస: పప
5515 AP151000360395
పపరర: పదనమవత మలలర
భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84/4/264
వయససస:63
లస: ససస స

5501 NDX0704262
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

94-202/160

5504 NDX1455774
పపరర: లకడమ యమదనల

5507 AP151000357096
పపరర: దసరరరమలలర శశరరరవప కలసచనల

5510 MLJ3491099
పపరర: లకడమదతవ మలలర

5513 AP151000357319
పపరర: సరసబశవ రరవప మలర

5516 NDX0869669
పపరర: వషష
ష మలలర �
తసడడ:ట అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/264
వయససస:36
లస: పప

94-202/155

94-202/158

5502 NDX1455576
పపరర: ఈశశరగ యమదనల

94-202/161

భరస : పపరష చసదట రరవప
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:33
లస: ససస స
94-202/163

5505 NDX1812289
పపరర: రరమ లకడమ కలసచనల

94-202/164

భరస : దసరర మలలర శశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:58
లస: ససస స
94-202/166

5508 AP151000357423
పపరర: శకకకషషననగవరపటసరద మలలర �

94-202/83

తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-4-263
వయససస:50
లస: పప
94-202/168

5511 NDX0704288
పపరర: వనసకట తరరపతమమ మలలర

94-202/169

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/4/263
వయససస:63
లస: ససస స
94-202/171

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84/4/263
వయససస:75
లస: పప
94-202/173

5496 NDX0285080
పపరర: అరరణ కలమమరగ తమమశశటట

తసడడ:ట శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకకషషవరపటసరద
ఇసటట ననస:84/4/263
వయససస:43
లస: ససస స
94-202/170

94-202/152

94-202/157 5499 NDX0275032
5498 NDX1908443
పపరర: లలల వనసకట హరరశ తమమశశటట
పపరర: రఘబవర� తమమశశటట �

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:55
లస: పప
94-202/167

5493 NDX2280758
పపరర: శరకవరణణ తమమశశటట

భరస : వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:38
లస: పప
5509 NDX1716119
పపరర: అసజల మలలర

94-202/154

తసడడ:ట వనసకటరతరస
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర యడల
ఇసటట ననస:84/4/259
వయససస:36
లస: ససస స
5506 NDX1455816
పపరర: పపరష చసదట రరవప యమదనల

5495 NDX1887993
పపరర: లకడమ లలత తమమశశటట

94-202/149

తసడడ:ట వనసకట రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-4-258
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటరతరస
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:53
లస: పప
5503 NDX1989914
పపరర: శవ ననగ మణణ యడల

94-202/151

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:55
లస: ససస స
5500 NDX0274548
పపరర: వనసకటబటవప తమమశశటట

5492 NDX2329332
పపరర: అసజమమ చతసబబటట

5490 AP151000360381
పపరర: రరకకమణమమ కసభబల

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:84/4/254
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-4-255
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రఘబవర తమమశశటట
ఇసటట ననస:84/4/258
వయససస:29
లస: ససస స
5497 AP151000360387
పపరర: పదనమవత తమమశశటట

94-203/748

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-253
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషషకలమమర
ఇసటట ననస:84/4/255
వయససస:43
లస: ససస స
5494 NDX1890871
పపరర: ననగమణణ తమమశశటట

5489 NDX2939270
పపరర: సతఖననరరయణ మలలర

5514 NDX1182096
పపరర: రరజఖ లకడమ మలర

94-202/172

భరస : వషష
ష
ఇసటట ననస:84/4/264
వయససస:29
లస: ససస స
94-202/174

5517 NDX1660837
పపరర: సతఖవత మలలర

94-202/175

భరస : అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/4/265
వయససస:29
లస: ససస స
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5518 NDX1890905
పపరర: శరఖమల మలలర
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94-202/176

భరస : రవసదట బబబబ మలలర
ఇసటట ననస:84/4/265
వయససస:30
లస: ససస స
5521 MLJ3485257
పపరర: అసకమమరరవప మలలర

94-202/179

94-202/182

94-202/185

94-202/188

94-201/725

94-202/190

94-202/192

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:36
లస: ససస స

5531 NDX2648285
పపరర: రరజగష లకకకపప గబ

5534 NDX2939114
పపరర: రమణమమ పలర పప

5537 NDX2329688
పపరర: మవసతషలల చనకకసడడ

5540 MLJ3490802
పపరర: పరరశత మలలర

94-202/195

5543 NDX2046135
పపరర: వనసకట లకడమ గరరర పరటట

94-201/646

5546 NDX0673707
పపరర: వజయలకడమ జజనరలగడడ
భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:38
లస: ససస స

5526 MLJ3490729
పపరర: దసరర మలలర

94-202/184

5529 MLJ3485554
పపరర: అసకమమరరవప మలలర

94-202/187

5532 NDX2736932
పపరర: రమణమమ పలర పప

94-201/724

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-4-269
వయససస:62
లస: ససస స
94-202/689

5535 MLJ3490737
పపరర: శరసత లకకపప గబ

94-202/189

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84/4/270
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/191

5538 NDX2779718
పపరర: గగరగ మలలర

94-153/698

భరస : ఉమ శసకర మలలర
ఇసటట ననస:84-4-271
వయససస:21
లస: ససస స
94-202/193

5541 NDX0787127
పపరర: ఉమమశసకర మలలర

94-202/194

తసడడ:ట ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/271
వయససస:29
లస: పప
94-202/196

భరస : సతఖననరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84/4/272
వయససస:45
లస: ససస స
94-201/403

94-202/181

తసడడ:ట శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/271
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84/4/271
వయససస:70
లస: పప
5545 NDX0762294
పపరర: మమధవ జజనరలగడడ

94-202/186

తసడడ:ట తరరమలయఖ చనకకసడడ
ఇసటట ననస:84-4-270
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/271
వయససస:32
లస: ససస స
5542 AP151000357369
పపరర: ఈశశరరరవప మలలర

5528 NDX0742114
పపరర: దసరరర పటసరద చతసపపటట�

5523 NDX2046127
పపరర: లకడమ తరరపతమమ మలలర

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-4-269
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరవయఖ లకకకపప గబ
ఇసటట ననస:84/4/270
వయససస:25
లస: పప
5539 NDX0793174
పపరర: లలత దతవ మలలర

94-202/183

తసడడ:ట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-4-269
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఉమమపత
ఇసటట ననస:84-4-269
వయససస:27
లస: ససస స
5536 NDX2065630
పపరర: మధస లకకకపప గబ

5525 AP151000360396
పపరర: కరటసకలలల మలలర

94-202/178

భరస : అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట పపదసతస యఖ
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:55
లస: పప
5533 NDX2752673
పపరర: చననరరగ మదసబ

94-202/180

భరస : చన భకకలల
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:28
లస: పప
5530 AP151000357365
పపరర: శవశసకరరరవప మలలర

5522 AP151000357133
పపరర: ననగగశశరరరవప మలలర

5520 MLJ3485828
పపరర: రవసదటబబబబ మలలర

తసడడ:ట అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84/4/265
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84/4/266
వయససస:59
లస: పప

భరస : దసరర పటసరద
ఇసటట ననస:84/4/267
వయససస:32
లస: ససస స
5527 NDX0741991
పపరర: దసరరరపటసరద మలలర �

94-202/177

తసడడ:ట చనర అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/4/265
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/266
వయససస:37
లస: పప
5524 NDX1990556
పపరర: సతఖవత చతసబబటట

5519 NDX1660811
పపరర: అసకమమ రరవప మలలర

5544 NDX2488146
పపరర: ననగ లకడమ రరజజరపప

94-129/583

భరస : సనరఖ ననరరయణ రరజజరపప
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:20
లస: ససస స
94-201/404

5547 NDX0673723
పపరర: కలమమరగ శఖమ

94-201/405

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:51
లస: ససస స
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5548 NDX0876763
పపరర: సరమమమ జఖస కలరరక
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94-201/406

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:52
లస: ససస స
5551 MLJ3688462
పపరర: ననగరరజ వరయఖచచదనరగ

94-201/410

94-201/726

94-201/415

94-201/418

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:64
లస: పప
5563 NDX2423978
పపరర: వనసకటరరవప ఒసటటపపల

94-202/198

94-203/749

94-201/420

భరస : వనసకట ససబబయఖ పట
ఇసటట ననస:84-4-284
వయససస:32
లస: ససస స

94-201/416

94-201/423

5559 NDX2482222
పపరర: వనసకటబటవప ఒసటటపపల

5561 NDX3215761
పపరర: పలర పప సరమమజఖస

5562 NDX2423986
పపరర: వనసకరయమమ ఒసటటపపల

5564 AP151000360026
పపరర: సరమమమ జఖస ఉపపప

5567 MLJ3490620
పపరర: యలర మమ ఒరరస

5570 NDX0276642
పపరర: మణణ తతరగటటపలర

5573 AP151000357528
పపరర: వనసకటటశశరరర తతరగటటపలర

5576 AP151000360075
పపరర: ననరరయణమమ మలలర
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-284
వయససస:61
లస: ససస స

94-202/714

94-201/414

94-201/417

తసడడ:ట పపలర యఖ లలట ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:37
లస: పప

94-201/727

94-202/197

తసడడ:ట పపలర యఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:63
లస: ససస స
94-201/419

5565 NDX2408433
పపరర: వజయ దసరర ఓరరచ

94-202/199

తసడడ:ట గబరరవపలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-4-281
వయససస:22
లస: ససస స
94-202/200

94-202/201
5568 NDX1648973
పపరర: వనసకట వరరసజననయబలల ఓరరచ

తసడడ:ట గబరరవపలల
ఇసటట ననస:84/4/282
వయససస:28
లస: పప
94-201/421

5571 NDX0276824
పపరర: మమధవ తతరగటటపలర

94-201/422

భరస : చసదట శశఖర
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:44
లస: ససస స
94-201/424

తసడడ:ట ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:45
లస: పప
94-201/426

5556 AP151000360025
పపరర: సతఖవత బసటటపపల

తసడడ:ట ససవర ననగగశశర రరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:75
లస: ససస స
5575 NDX1989161
పపరర: ససజజత పట

5558 NDX1461466
పపరర: సరయ పటతనప ఓనట పపల

5553 NDX3262284
పపరర: వజయలకడమ జజనరలగడడ

భరస : శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబలగబరరవపలల
ఇసటట ననస:84/4/282
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట చసదటశశఖర తతరగటటపలర
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:21
లస: ససస స
5572 AP151000360645
పపరర: ఉమమదతవ తతరగటటపలర

94-201/413

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-281
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట పపదబ వనసకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-4-281
వయససస:49
లస: పప
5569 NDX2491322
పపరర: రరధదకర తతరగటటపలర

5555 NDX0273680
పపరర: శరరష రరణణ ఒసటటపపల

94-201/409

భరస : జగ.రరమకకశర రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:39
లస: పప

భరస : పలర పప ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలర యఖ ONTIPULI
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:37
లస: పప
5566 NDX3194198
పపరర: గబరరవపలల ఓరరచ

94-201/411

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-280
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ లలట ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84/4/280
వయససస:63
లస: ససస స
5560 NDX0273151
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప ఒసటటపపల

5552 MLJ3686524
పపరర: సరసబశవరరవప పపననరటట

5550 MLJ3685799
పపరర: రరమకకకషష జజనరలగడడ

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట రరమబలల పపనరటట
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:57
లస: పప

భరస : తమమశశటట రమణ రమణ టట
ఇసటట ననస:84-4-279
వయససస:22
లస: ససస స
5557 NDX2482248
పపరర: వనసకరయమమ ఒసటటపపల

94-201/407

భరస : సరసబశవ రరవప పపనరటట
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగసదటస
ఇసటట ననస:84-4-277
వయససస:48
లస: పప
5554 NDX3175023
పపరర: అనసత తమమశశటట

5549 NDX0273367
పపరర: మలర శశరగ పపనరటట

5574 NDX0273177
పపరర: చసదటశశఖర తతరగటటపలర

94-201/425

తసడడ:ట ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:84-4-283
వయససస:49
లస: పప
94-201/427

5577 NDX1989179
పపరర: సతఖననరరయణ జఏల

94-201/428

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ జఏల
ఇసటట ననస:84-4-284
వయససస:36
లస: పప
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5578 MLJ3686037
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర
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94-201/429

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-284
వయససస:45
లస: పప
5581 NDX0795674
పపరర: శకదతవ పపలగడడ

94-201/431

94-201/434

94-201/438

94-201/441

తసడడ:ట శకనవరస పపలగరదపర
ఇసటట ననస:84-4-288
వయససస:18
లస: పప
5596 NDX2041887
పపరర: రసగరరరవప అలపరటట

94-201/446

94-201/449

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:37
లస: ససస స

94-201/442

94-201/452

94-201/444

5592 MLJ3686128
పపరర: తనత రరవప గబరరన

5603 NDX0659276
పపరర: ధనలకడమ చతసబబటట

5606 NDX0658864
పపరర: అరరణన దతవ తమమశశటట
భరస : వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:39
లస: ససస స

94-201/443

5595 AP151000360105
పపరర: వజయలకడమ అడపర

94-201/447 5598 NDX0797944
5597 NDX0795948
పపరర: వనసకట లకడమ జయపటద మమజగటట
పపరర: రరజకలమమరగ మమజగటట

5600 MLJ3685971
పపరర: రమణనరరవప తమమశశటట

94-201/440

94-201/445

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-289
వయససస:60
లస: ససస స
94-201/448

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:57
లస: ససస స
94-201/450

5601 NDX0658757
పపరర: కకషష చతసబబటట

94-201/451

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:64
లస: పప
94-201/453

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:32
లస: ససస స
94-201/455

5589 NDX2099563
పపరర: రరసబబబబ మసగగశశటట

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-4-288
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:68
లస: పప
5605 NDX0659565
పపరర: ససజజత చతసబబటట

5594 NDX2041929
పపరర: లకడమ అలపరటట

94-201/437

తసడడ:ట లచతచటటట మసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-4-287/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-4-290
వయససస:39
లస: పప
5602 MLJ3686060
పపరర: హనసమసతరరవప మమజగటట

94-201/439

భరస : రసగరరరవప ఎ
ఇసటట ననస:84-4-289
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషషయఖ ఎ
ఇసటట ననస:84-4-289
వయససస:59
లస: పప
5599 MLJ2172757
పపరర: రరమమరరవప మమజగటట

5591 MLJ3686110
పపరర: రరమమరరవప గబరరన

94-201/433

భరస : రరసబబబబ మసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-4-287/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట తనతనరరవప
ఇసటట ననస:84-4-288
వయససస:32
లస: పప
94-201/647

5583 AP151000360077
పపరర: జయలకడమ పపలగడడ

94-201/435 5586 NDX2099555
5585 AP151000357599
పపరర: సతఖననరరయణ మబరగస పపలగడడ
పపరర: లలత మసగగశశటట

5588 NDX1685264
పపరర: కకషష మసగగసపటట

94-201/430

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-4-287
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమణ మసగగసపటట
ఇసటట ననస:84-4-287/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : తనతన రరవప
ఇసటట ననస:84-4-288
వయససస:46
లస: ససస స
5593 NDX2715597
పపరర: శక నఠ పపలగరదపర

94-201/432

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-4-287
వయససస:65
లస: పప

భరస : మవసతషలల
ఇసటట ననస:84-4-287/1
వయససస:46
లస: ససస స
5590 NDX0276501
పపరర: లకడమ గబరరన

5582 AP151000360078
పపరర: వరణణకలమమరగ పపలగడడ

5580 AP151000357062
పపరర: శకనవరసరరవప దసడన

తసడడ:ట కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-4-286
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-4-287
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-4-287
వయససస:51
లస: పప
5587 NDX0276576
పపరర: చతసచమమ చనరకకసడడ

94-203/750

భరస : రరమ రరవప గబరరన
ఇసటట ననస:84-4-284
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-4-287
వయససస:37
లస: ససస స
5584 AP151000357434
పపరర: శకనవరస పపలగడడ

5579 NDX3145331
పపరర: రరమబ గబరరన

5604 NDX0038489
పపరర: రరజరరజగశశరగ టట

94-201/454

తసడడ:ట శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:33
లస: ససస స
94-201/456

5607 NDX0277491
పపరర: మహలకడమ చతసబబటట

94-201/457

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:56
లస: ససస స
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94-201/458

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:63
లస: ససస స
5611 NDX2639581
పపరర: నతశర తమమశశటట

94-201/648

94-201/463

94-201/466

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:54
లస: పప
5620 NDX0646778
పపరర: లకడమ కలమమరగ కకటబరగ

94-201/468

భరస : సరయరరస కకటబరగ
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:58
లస: ససస స
5623 NDX2867125
పపరర: ననగమలలర శశరగ అడపర

94-202/690

భరస : ననరరయణరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:45
లస: ససస స
5626 NDX0276725
పపరర: ససభబరరణణ అడపర

94-201/472

94-201/475

భరస : లకడమ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/298
వయససస:41
లస: ససస స

94-201/464

94-201/477

94-202/720
5618 NDX3291697
పపరర: మబకకమపటట ననగరపమమమ
మబకకమపటట
తసడడ:ట మబకకమపటట వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:19
లస: ససస స

5619 NDX0837955
పపరర: హహమలత కకటబరగ

5621 MLJ3688488
పపరర: శవ ననగ మమరరత రరవప
కకటబరగ
తసడడ:ట సరయరరస కకటబరగ
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:33
లస: పప

94-201/469

5624 NDX2867182
పపరర: సరయ వనసకట హరగరణణ అడపర

94-202/691

5627 NDX1206952
పపరర: ససశల శవరల

5630 NDX2867364
పపరర: సరయ వనసకటటంతష అడపర

5633 NDX0278267
పపరర: భబలకడమ అడపర

5636 MLJ3686953
పపరర: లకడమ శకనవరసరరవప పగడనల
తసడడ:ట రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:84/4/298
వయససస:43
లస: పప

94-201/462

5616 NDX0704338
పపరర: రరసబబబబ అడపర
తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:41
లస: పప

94-201/465

94-201/467

తసడడ:ట సరయరరస కకటబరగ
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:35
లస: ససస స
5622 MLJ3686854
పపరర: సరయరరస కకటబరగ

94-201/470

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప కకటబరగ
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:63
లస: పప
5625 NDX0864694
పపరర: సపశత జజగగ

94-201/471

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/295
వయససస:33
లస: ససస స
94-201/473

5628 MLJ3686094
పపరర: నగగష కలమమర అడపర

94-201/474

తసడడ:ట రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:84-4-295
వయససస:51
లస: పప
94-201/728

5631 NDX0796292
పపరర: కళళఖణణ కకసడ

94-201/476

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:84/4/296
వయససస:48
లస: ససస స
94-201/478

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84/4/297
వయససస:59
లస: ససస స
94-201/480

5613 NDX1989690
పపరర: శవ పరరశత బతస న

తసడడ:ట ననరరయణ రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట నగగష కలమమర అడపర
ఇసటట ననస:84-4-295
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:84/4/297
వయససస:40
లస: ససస స
5635 NDX0278390
పపరర: ఝమనస రరణణ పగడనల

5615 NDX1907965
పపరర: సరయ ససనల అడప

94-201/460

భరస : శవ పటసరద బతస న
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:84/4/295
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయణ శవరల
ఇసటట ననస:84/4/295
వయససస:61
లస: పప
5632 NDX1253624
పపరర: ధనలకడమ P

94-201/461

తసడడ:ట ననరరయణరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-4-293
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నగగష కలమమర
ఇసటట ననస:84/4/295
వయససస:44
లస: ససస స
5629 MLJ3686904
పపరర: ససరగష శవరల

5612 MLJ3491255
పపరర: రరజఖలకడమ అడపర

5610 MLJ3685989
పపరర: వనసకటటశ తమమశశటట

తసడడ:ట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-4-292
వయససస:75
లస: ససస స
5617 MLJ3485885
పపరర: ననరరయణరరవప అడప

94-201/459

తసడడ:ట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట రమణరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-4-291
వయససస:18
లస: ససస స
5614 AP151000360081
పపరర: కకటటశశరమమ ఆడపర

5609 MLJ2170702
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప అడప

5634 AP151000357115
పపరర: రరఘవ రరవప అడపర

94-201/479

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84/4/297
వయససస:70
లస: పప
94-201/481

5637 AP151000360101
పపరర: అననరరధ అడపర

94-201/482

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/300
వయససస:49
లస: ససస స
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5638 MLJ2174373
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప అడపర

94-201/484

తసడడ:ట వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84/4/300
వయససస:63
లస: పప
5641 SQX1940550
పపరర: గగపసననధ కకమమన

95-201/817

94-201/487

94-201/489

94-201/492

94-201/495

94-201/498

94-201/501

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:51
లస: పప

5651 MLJ3687118
పపరర: రరమబ అడపర

5654 MLJ3686177
పపరర: రవకలమమర� అడప�

5657 AP151000360108
పపరర: సరయ కలససమ అడపర

5660 NDX2653939
పపరర: లమశఖ పసటయ వనసకట అడపర

94-201/503

5663 NDX0865501
పపరర: నరగసదట శకనవరసరరజ కర'ససల

94-201/493

5666 NDX2658979
పపరర: మమరరత కకటటశశర రరవప
పససమరగస
తసడడ:ట శకనవరసరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:28
లస: పప

5646 NDX1706763
పపరర: లమవణఖ అడపర

94-201/488

5649 NDX1182047
పపరర: సరసబశవ రరవప అడపర

94-201/491

5652 MLJ3686169
పపరర: పపరష చసదటరరవప� అడప�

94-201/494

తసడడ:ట శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:37
లస: పప
94-201/496

5655 AP151000357313
పపరర: రమణనరరవప అడపర

94-201/497

తసడడ:ట పపద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:64
లస: పప
94-201/499

5658 NDX2136084
పపరర: పటసరద అనరస

94-201/500

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప అనరస
ఇసటట ననస:84/4/304
వయససస:34
లస: పప
94-228/506

5661 AP151000360701
పపరర: వజయలకడమ అడపర

94-201/502

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84/4/305
వయససస:64
లస: ససస స
94-201/504

తసడడ:ట పపరరషప తస మ రరజ
ఇసటట ననస:84/4/306
వయససస:36
లస: పప
94-201/650

94-201/486

తసడడ:ట రమణనరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట కకసడల రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-4-304
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరగసదట శకనవరస రరజ కరససల
ఇసటట ననస:84/4/306
వయససస:27
లస: ససస స
5665 NDX2659084
పపరర: శకనవరస రరవప పససమరగస

94-201/490

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/304
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/304
వయససస:46
లస: పప
5662 NDX1989708
పపరర: అనసత లకడమ కరససల

5648 AP151000360106
పపరర: నరమల అడపర

5643 AP151000357466
పపరర: ననగరరజ అడప

తసడడ:ట వనసకయఖ అడపర
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84/4/304
వయససస:41
లస: ససస స
5659 AP151000357111
పపరర: కకసడలరరవప అడప

94-201/649

తసడడ:ట రమణనరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట శసకరరకవప
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:38
లస: పప
5656 NDX0278556
పపరర: నరమల అడప

5645 NDX2643005
పపరర: లసగమబరగస గబడళళరర

95-201/816

తసడడ:ట మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84/4/301
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమణరరవప
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:31
లస: పప
5653 NDX0273201
పపరర: అనల కలమమర అడప

94-201/485

తసడడ:ట వర భదట చరర గబడళళరర
ఇసటట ననస:84-4-302
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/303
వయససస:49
లస: ససస స
5650 MLJ3686185
పపరర: బబలమజ అడపర

5642 NDX0276790
పపరర: శరరష అడప

5640 SQX1940568
పపరర: వరర లకగమ కకమమన

భరస : సతఖననరరయణ కకమమన
ఇసటట ననస:84-4-300
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84/4/301
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84/4/301
వయససస:69
లస: పప
5647 AP151000360102
పపరర: వమల అడపర

94-201/742

తలర : వరర.లకడమ కగ.వరలకడమ
ఇసటట ననస:84-4-300
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకమమన
ఇసటట ననస:84-4-300
వయససస:23
లస: పప
5644 AP151000357594
పపరర: మసరసన రరవప అడప

5639 NDX3233871
పపరర: గగపసననథ కకమమన

5664 AP151000357448
పపరర: పపరరషప తస మరరజ కరససల

94-201/505

తసడడ:ట అపపలరరజ
ఇసటట ననస:84/4/306
వయససస:70
లస: పప
94-201/651

5667 NDX3184736
పపరర: పససమరగస అలవనలల మసగ
తయమరర
భరస : పససమరగస శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:53
లస: ససస స

94-201/729
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5668 NDX3164308
పపరర: పససమరగస శకనవరస రరవప

94-201/730

తసడడ:ట పససమరగస కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:51
లస: పప
5671 NDX0277657
పపరర: రగణబకరదతవ అడపర

94-201/506

భరస : వనసకట రరమదనసస
ఇసటట ననస:84/4/308
వయససస:42
లస: ససస స
5674 NDX1989252
పపరర: వజయ లకడమ శరనస

5669 NDX2656718
పపరర: అలవనలల మసగ తయమరర
పససమరగస
భరస : శకనవరసరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:53
లస: ససస స

94-202/659

5672 NDX2041945
పపరర: ఫణణ సరయ రరస అడపర

94-201/507

తసడడ:ట పససమరగస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-4-307
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమ దనసస అడపర
ఇసటట ననస:84/4/308
వయససస:25
లస: పప

5673 NDX1938101
పపరర: లమవణఖ లత మనన

94-201/508

తసడడ:ట పరసడడరసగ మహన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84/4/309
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ మహన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84/4/309
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట పరసడడ రసగ మహన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84/4/309
వయససస:38
లస: పప

5676 NDX1989286
పపరర: పరసడడ రసగ మహన రరవప
శరనస
తసడడ:ట వనసకట సరశమ శరనస
ఇసటట ననస:84/4/309
వయససస:64
లస: పప

5677 AP151000360111
పపరర: కనకలకడమ శరనస

5678 NDX2453231
పపరర: లకడమ శరనస

5679 AP151000360572
పపరర: పదనమవత శరనస

94-201/509

94-201/512

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84/4/311
వయససస:49
లస: ససస స
5680 NDX1253814
పపరర: వదనఖ సరగర S

94-201/515

94-201/518

94-201/731

94-201/521

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:43
లస: పప

5684 AP151000360110
పపరర: రరణణలకడమ శరనస

5687 NDX3097144
పపరర: శరకవణణ శరనస

5690 NDX0872952
పపరర: మమధవ శరనస�

94-201/524

5693 NDX0279372
పపరర: సరగజన అడపర

94-201/519

5696 AP151000357469
పపరర: శకనవరసరరవప యస
తసడడ:ట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:59
లస: పప

5682 MLJ3687027
పపరర: శవరరస పటసరద శరనస

94-201/517

5685 AP151000357568
పపరర: శకనవరసరరవప శరనస

94-201/520

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84/4/313
వయససస:55
లస: పప
94-201/732

5688 NDX3217353
పపరర: శరకవణణ శరనస

94-203/751

తసడడ:ట శకనవరసరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-4-313
వయససస:19
లస: ససస స
94-201/522

5691 NDX0688226
పపరర: లకడమ� అడపర�

94-201/523

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:36
లస: ససస స
94-201/525

తసడడ:ట బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:66
లస: ససస స
94-201/527

94-201/514

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84/4/312
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:37
లస: ససస స
5695 MLJ3686144
పపరర: నరసససహరరవప అడప

94-201/516

తసడడ:ట శకనవరస రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-4-313
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట అదద ననరరయణ మచతరర
ఇసటట ననస:84/4/314
వయససస:27
లస: ససస స
5692 NDX0278200
పపరర: ఇసదదరర శనస

5681 MLJ3687035
పపరర: అనల కలమమర శరనస

94-201/511

భరస : శవరరస పటసరద
ఇసటట ననస:84/4/312
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/4/313
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-4-313
వయససస:19
లస: ససస స
5689 NDX1843581
పపరర: దదవఖ మచతరర

94-201/513

తసడడ:ట శవరరస పటసరద
ఇసటట ననస:84/4/312
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84/4/313
వయససస:25
లస: ససస స
5686 NDX3215084
పపరర: శరకవణణ శరనస

94-201/510

భరస : నరసససహ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-4-311
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట శవరరమ పటసరద
ఇసటట ననస:84/4/312
వయససస:28
లస: పప
5683 NDX1685421
పపరర: ససజనఖ శరనస

5675 NDX1989211
పపరర: రఘబననధ శరనస

94-202/692
5670 NDX3170115
పపరర: పససమరగస మమరరత కకటటశశరరరవప

5694 MLJ2170280
పపరర: కకటటశశరరరవప శరనస

94-201/526

తసడడ:ట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:84/4/315
వయససస:43
లస: పప
94-201/528

5697 NDX0659516
పపరర: ససవరష అడపర�

94-201/529

తసడడ:ట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/316
వయససస:31
లస: ససస స
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94-201/530

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/316
వయససస:53
లస: ససస స
5701 NDX0277954
పపరర: కకషషకలమమరగ అడపర

94-201/533

94-201/535

94-217/656

94-208/47

94-204/12

94-204/15

94-204/18

తసడడ:ట అసతయఖ కలరసగగ
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:52
లస: పప

5711 MLJ3485182
పపరర: కటకస గగపరల కకషష

5714 NDX0842450
పపరర: కమల తసగరళర

5717 NDX0839779
పపరర: నరగశ రరజ తసగరళర

5720 MLJ2173862
పపరర: ససరమమ కలరసగగ

94-204/21

5723 NDX1371236
పపరర: ససరగసదట కలమమర పపనయమ

94-202/203

5726 MLJ2173870
పపరర: సససదర రరవప కలరసగగ
తసడడ:ట అసతయఖ కలరసగగ
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:59
లస: పప

5706 NDX2041952
పపరర: సశరరజఖలకడమ చగబరరపరటట

94-201/537

5709 NDX2336519
పపరర: ఆదదస బ షపక

94-207/100

5712 NDX0842138
పపరర: ఆశరజజఖత తసగరళళ

94-204/11

తసడడ:ట మటట సరరజ
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/13

5715 NDX0059451
పపరర: వజయ లకడమ బబరమమ

94-204/14

భరస : కరళదనసస బరరమ
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:61
లస: ససస స
94-204/16

5718 NDX0137786
పపరర: శకనస పస

94-204/17

తసడడ:ట ననగగసదట ప
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:39
లస: పప
94-204/19

5721 NDX1371228
పపరర: రవ కలమమర ససనసననశర

94-204/20

తసడడ:ట వజగసదట సససహ ససనసననశర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:27
లస: పప
94-204/22

తసడడ:ట రరసలమల పపనయమ
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:37
లస: పప
94-204/24

95-94/587

భరస : అబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-4-1722
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అసతయఖ కలరసగగ
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:79
లస: ససస స

తలర : బదన సససహ ససకరరరశర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:35
లస: పప
5725 MLJ2170298
పపరర: కకరణబకమమర కలరసగగ

94-202/202

తసడడ:ట మటట సరరజ
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకమబమ
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:44
లస: ఇ
5722 NDX1371244
పపరర: నరగసదట సససహ ససకరరరశర

5708 NDX2330041
పపరర: పదనమవత మమడబబ యన

5703 SQX2479095
పపరర: కలమఖణ దధపసస మమడడద

భరస : వనసకటటశశర రరవప చగబరరపరటట
ఇసటట ననస:84/4/319
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మటట సరరజ
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:63
లస: ససస స
5719 NDX1371210
పపరర: పటశరసత కకమమ

94-201/536

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/251
వయససస:44
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:84-5-319
వయససస:37
లస: ససస స
5716 NDX0059113
పపరర: సకలక బబయ తషరకర

5705 NDX1889767
పపరర: వనసకట రమణ అడపర

94-201/532

తసడడ:ట శరఖస బబబబ
ఇసటట ననస:84-4-317
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట ధరమరరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-4-440
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:84-5-68
వయససస:49
లస: ససస స
5713 MLJ3507704
పపరర: ననగలకడమ ఊసర

94-201/534

భరస : శశషగగరగ రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84/4/318
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:84-4-376
వయససస:78
లస: ససస స
5710 NDX2140226
పపరర: దధనమమ సససకర

5702 MLJ2170694
పపరర: లకడమననరరయణ� అడపర�

5700 NDX1877812
పపరర: సరయ రమఖ కకషష అడప

భరస : లకడమ ననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:84/4/317
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:84/4/317
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససతయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:84/4/318
వయససస:33
లస: ససస స
5707 AP151000417663
పపరర: మసగతనయమరర జసధనఖల

94-201/531

తసడడ:ట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84/4/316
వయససస:38
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84/4/317
వయససస:67
లస: ససస స
5704 NDX1889783
పపరర: ననగ మలలర శశరగ గసడడ

5699 MLJ2170710
పపరర: సరసబశవరరవప అడప

5724 NDX0087809
పపరర: ఇసరమయల జబవపలమర మగల

94-204/23

తసడడ:ట నసర బబగ మగల
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:41
లస: పప
94-204/25

5727 NDX2872505
పపరర: రరధ కలరసగర

94-204/903

భరస : కకరణ కలమమర కలరసగర
ఇసటట ననస:84-05-320
వయససస:42
లస: ససస స
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94-204/911

భసధసవప: శశరమమ కలరసగర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:79
లస: పప
5731 NDX2870111
పపరర: రవ కలమమర మటటట పలర

94-204/914

94-202/693

94-204/28

94-204/31

94-204/35

94-204/38

94-204/40

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:19
లస: పప

5741 NDX1371269
పపరర: అశశక కలమమర మసతట

5744 NDX0898114
పపరర: చకకపరణణ తతట

5747 NDX3019122
పపరర: తరరమల దతవ కరమననన

5750 NDX2157619
పపరర: అరవసద పససమరగస

94-204/43

5753 MLJ3501194
పపరర: వనసకటరమణనరరవప రరమశశటట

94-204/32

5756 NDX2641538
పపరర: సతఖననరరయణ తతట
తసడడ:ట రసగరరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:49
లస: పప

5736 MLJ3507910
పపరర: ననగభవరన ఊసర

94-204/27

5739 MLJ3507688
పపరర: సరగజన ఊసర

94-204/30

5742 NDX1371285
పపరర: ననజనన మసతట

94-204/33

తసడడ:ట అశశక కలమమర మసతట
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:28
లస: ససస స
94-204/36

5745 MLJ3502077
పపరర: రవకలమమర ఊసర

94-204/37

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఊసర
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:43
లస: పప
94-204/917

5748 NDX1774612
పపరర: హరగక మబపసరగశశటట

94-204/39

తసడడ:ట ససబటమణఖమ మబపసరగశశటట
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:24
లస: ససస స
94-204/41

5751 NDX0543462
పపరర: వనసకట సరయ వనత దనసరగ
దనసరగ
తసడడ:ట శకనవరసరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:28
లస: పప

94-204/44

5754 NDX2711265
పపరర: లకడమ రరగబల

తసడడ:ట ససబబబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:68
లస: పప
94-204/918

94-204/916

భరస : సరసబశవరరవప ఊసర
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజజ శశఖర పససమరగస
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట బదతసర షపక
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:43
లస: పప
5755 NDX2818458
పపరర: శవ రరగబల

94-204/29

భరస : చసదట శశఖర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరమణనరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:43
లస: ససస స
5752 NDX2136571
పపరర: కరరమబలమర షపక

5738 MLJ3508280
పపరర: రరణణమమ ఊసర

5733 NDX2871473
పపరర: ఆసతతన అఖల కలరసగర

భరస : సతష కలమమర ఊసర
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట దసరర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:45
లస: పప
5749 MLJ2177822
పపరర: మమధవ రరమశశటట

94-204/26

తసడడ:ట వదనఖమసతట మసతట
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-5-322
వయససస:40
లస: పప
5746 NDX1976507
పపరర: చసదట శశఖర బబబబ గగపసశశటట

5735 NDX1371251
పపరర: ససగరత పపనయ పపనయమ

94-204/913

తసడడ:ట కకరణ కలమమర కలరసగర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజజ ఊసర
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఊసర
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:40
లస: పప
5743 NDX1753889
పపరర: రరమకకషష తతట

94-204/915

భరస : ఖగటబటమ పపనయమ
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర మసతట
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:46
లస: ససస స
5740 MLJ3502283
పపరర: సతష కలమమర ఊసర

5732 NDX2729747
పపరర: వదఖ సరగర కలరసగర

5730 NDX2870137
పపరర: శక హరగ మటటట పలర

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:84-5-321
వయససస:35
లస: ససస స
5737 NDX1371277
పపరర: బఓయ మసతట

94-204/912

భరస : రమణరరవప మరగశశటట
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ట పరమమశశరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-5-320
వయససస:37
లస: పప
5734 NDX3024924
పపరర: సరసశత గబడడపరటట

5729 NDX2870319
పపరర: సతఖవత మరగశశటట

94-204/42

94-204/800

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-5-323
వయససస:42
లస: ససస స
94-179/852

5757 NDX1224906
పపరర: ననగ శరకవరణణ ధదదధ

94-204/45

భరస : శకనవరసరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:27
లస: ససస స
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94-204/47

భరస : శకనవరససలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:52
లస: ససస స
5761 NDX1685793
పపరర: రరజ పపరగహహత ఆమమత

5759 NDX1427336
పపరర: వనసకట సరసశత సవరస

భరస : వనణబ గగపరల సవరస
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:56
లస: ససస స
94-204/50

5762 NDX2332955
పపరర: ససనల కలమమర దనసరగ

తసడడ:ట రరజ పపరగహహత జబబబర ఆమమత
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట కరసత రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:48
లస: పప

5764 NDX0608042
పపరర: వనసకటటశశరరర మరగయమల

5765 NDX2550051
పపరర: ససనల కలమమర దనసరగ

94-204/54

తసడడ:ట నరసససహ మరగయమల
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:67
లస: పప
5767 NDX2636942
పపరర: ససనల కలమమర దనసరగ

94-204/803

5768 NDX2947687
పపరర: మమదర అశశన

94-204/52

5771 NDX1083583
పపరర: అనతన పససపపలలటట

5763 NDX1774489
పపరర: శకనవరససలల రరవపరటట

94-204/801

94-202/694

5769 NDX2171825
పపరర: అమల కటటకరల

94-204/57

5772 MLJ2174407
పపరర: శరసతకలమమరగ లసగమలలర

94-204/60 5775 NDX2870764
5774 MLJ2171056
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప లసగమలలర
పపరర: పసచచయఖ జజగబ

తసడడ:ట పసచచయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:56
లస: పప
5779 NDX2333417
పపరర: కకషరషరరవప చసగలలసపటట

94-204/62

తసడడ:ట రరమకకషష అడపర
ఇసటట ననస:84-5-328
వయససస:18
లస: పప

94-204/921

94-204/922

5783 NDX2871184
పపరర: అరరణ శక అడపర

94-204/63

5786 NDX1976523
పపరర: ఉష శక సనరస
భరస : శసకర బబబబ సనరస
ఇసటట ననస:84-5-329
వయససస:35
లస: ససస స

94-204/61

5781 NDX1371301
పపరర: వజయ కలమమర మబతనఖల

94-204/64

తసడడ:ట శక రరమబలల ననయడడ మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-5-327
వయససస:55
లస: పప
94-204/923

భరస : రరమకకషష అడపర
ఇసటట ననస:84-5-328
వయససస:43
లస: ససస స
94-204/925

5778 NDX2333169
పపరర: ననగమణణ చసగలలసపటట
భరస : కకషరషరరవప చసగలలసపటట
ఇసటట ననస:84-5-326
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-5-327
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శకరరమ మబరగస అడపర
ఇసటట ననస:84-5-328
వయససస:49
లస: పప
5785 NDX2872067
పపరర: శకరరమ అడపర

5780 NDX2332773
పపరర: రరజగశశరగ మబతనఖల

94-204/919

తసడడ:ట వనసకట రరయబడడ జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబ రరవప చసగలలసపటట
ఇసటట ననస:84-5-326
వయససస:64
లస: పప
5782 NDX2871945
పపరర: రరమకకషష అడపర

5777 NDX2870814
పపరర: శశషమమసబ దనసరగ

94-204/58

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటననగగసదటస లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:62
లస: పప
94-204/920

94-204/55

భరస : బటహమయఖ కటటకరల
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:28
లస: ససస స

5773 NDX0544205
పపరర: వనసకట మణణకసఠ యల యల

5776 NDX2870681
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరగ

94-204/802

భరస : ససనలకలమమర
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమచసదటమబరగస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉమమ మహహశశరరరవప యల
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:31
లస: పప

94-204/53

5766 NDX2654887
పపరర: జయలకడమ దనసరగ

తసడడ:ట ఉమ మహహశశర రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/59

94-204/49

తసడడ:ట రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:53
లస: పప

భరస : చతసదటశశఖర
ఇసటట ననస:84-5-325
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/56

5760 NDX2171866
పపరర: ననగబలమరవలరగషన బబబబ షపక

తలర : ఫరతమమ షపక
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట కరసతరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట కరసతనరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-324
వయససస:43
లస: పప
5770 NDX2136431
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ లసగమలలర

94-204/48

5784 NDX2871788
పపరర: సనరఖ పటకరష అడపర

94-204/924

తసడడ:ట రరమకకషష అడపర
ఇసటట ననస:84-5-328
వయససస:21
లస: పప
94-204/65

5787 NDX0059196
పపరర: జయలకడమ జజగబ

94-204/66

భరస : సనరరఖ పటకరశ రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-329
వయససస:81
లస: ససస స
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94-204/67

తసడడ:ట శవ ననగగసదటస సనరస
ఇసటట ననస:84-5-329
వయససస:40
లస: పప
5791 NDX1533414
పపరర: భబసకర రరవప మధధరరల

94-204/70

94-204/926

94-203/755

94-204/75

94-204/78

5806 NDX1077247
పపరర: కకటటశశరరరవప కకసనరగ

94-204/81

94-204/73

5801 AP151000369658
పపరర: లకడమ తరరమలశశటట

5804 NDX0060624
పపరర: కరతనఖయన కకసనరగ

5807 NDX0137141
పపరర: ననగగశశర రరవప కకసనరగ

94-204/84

5810 NDX0947507
పపరర: పటవణ కలమమర పస

94-204/76

భరస : పవన కలమమర పలర పప
ఇసటట ననస:84-5-336
వయససస:25
లస: ససస స

5813 NDX3135829
పపరర: శవ పరరశత వలలర పప

94-204/79

5816 NDX1172493
పపరర: రరజఖలకడమ శనకరకయల
శనకరకయల
తసడడ:ట వనసకటరరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:84-5-340
వయససస:39
లస: ససస స

94-202/696

5799 NDX1729898
పపరర: సరసబశవ రరవప కలరగచతటట

94-204/74

5802 MLJ3501293
పపరర: ససతనరరమయఖ తరరమలశశటట

94-204/77

5805 NDX1154277
పపరర: అవననష రరడడడ ఏ

94-204/80

తసడడ:ట శకనవరస రగడడడ ఏ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:28
లస: పప
94-204/82

5808 NDX0137109
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప కకసనరగ

94-204/83

తసడడ:ట వనసకట రరవప కకసనరగ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:41
లస: పప
94-204/85

5811 NDX3139607
పపరర: రరజశశకర జసబబ

94-204/927

తసడడ:ట రరజరరవప జసబబ
ఇసటట ననస:84-5-336
వయససస:40
లస: పప
94-204/929

భరస : ననగ ఆసజననయబలల వలలర పప
ఇసటట ననస:84-5-339
వయససస:24
లస: ససస స
94-204/86

5796 NDX3134871
పపరర: ససధఖ కలరగచతటట

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-5-334
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పస
ఇసటట ననస:84-5-336
వయససస:33
లస: పప
94-204/928

94-204/72

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-5-333
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరవప కకసనరగ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:84-5-336
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవకలమమర శనకరకయల
ఇసటట ననస:84-5-340
వయససస:39
లస: ససస స

5798 NDX1729906
పపరర: నవన కలమమర కలరగచతటట

5793 MLJ3502457
పపరర: శసకర రరవప చమట

భరస : తరరణ కలమమర కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-5-333
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కకసనరగ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరరవప కకసనరగ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:39
లస: పప

5815 NDX1172485
పపరర: శరఖమలమదతవ శనకరకయల

94-202/695

భరస : ససతనరమమమయమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-5-334
వయససస:50
లస: ససస స

5803 NDX1096098
పపరర: రతరకలమమరగ ఏనమరరడడ
ఎనమరరడడడ
భరస : శకనవరసరరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-5-335
వయససస:48
లస: ససస స

5812 NDX2735033
పపరర: సశపర పలర పప

5795 NDX3079399
పపరర: పదనమవత కలరగచతటట

94-204/69

తసడడ:ట వరభదట రరవప చమట
ఇసటట ననస:84-5-331
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-5-333
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-5-334
వయససస:44
లస: ససస స

5809 NDX1154285
పపరర: రరమ మహనరరవప పలర పప

94-204/71

భరస : సరసబశవ రరవప కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-5-333
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-5-333
వయససస:25
లస: పప
5800 NDX2332658
పపరర: జయలకడమ దనసరగ

5792 AP151000369026
పపరర: అనసతలకడమ జజగబ జజగబ

5790 NDX1496331
పపరర: గగపసననథ జగబ

తసడడ:ట జజనకకరరమ రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84-5-330
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆదదననరయణ జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-331
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84-5-331
వయససస:31
లస: పప
5797 NDX3079100
పపరర: తరరణ కలమమర కలరగచతటట

94-204/68

తలర : ససజజత వననరపపస
ఇసటట ననస:84-5-330
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రమణ మధధరరల
ఇసటట ననస:84-5-330
వయససస:26
లస: పప
5794 NDX2847341
పపరర: భబణబ అచసతరరమ జగబ

5789 NDX2143964
పపరర: సరయననద వననరపపస

5814 NDX3201159
పపరర: జగననమహనరరవప అలర సశశటట

94-154/711

తసడడ:ట రరఘవయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-5-340
వయససస:77
లస: పప
94-204/87

5817 NDX1729922
పపరర: ననగ ఆసజననయబలల వలలర పప

94-204/88

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84-5-340
వయససస:43
లస: పప
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5818 NDX1170190
పపరర: రవకలమమర శనకరకయల

94-204/89

తసడడ:ట వనసకటరరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:84-5-340
వయససస:47
లస: పప
5821 NDX2332922
పపరర: పదనమవత బతష
స ల

94-204/91

94-204/94

94-204/97

95-204/700

94-204/930

94-204/101

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:44
లస: పప
5842 NDX0800102
పపరర: పదమ వరక దతవ బబచసచస
భరస : రవ మలర కరరరర న రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:84-5-344
వయససస:32
లస: ససస స
5845 MLJ3502176
పపరర: ససదరశనగబపస బచసచ
తసడడ:ట సనరఖపటకరశరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:84-5-344
వయససస:58
లస: పప

5831 SQX1735075
పపరర: సరసబయఖ నసదనఖల

5834 NDX2538437
పపరర: వనసకటటష లసగగశశటట

5837 NDX0650994
పపరర: శకనవరస కకటట

5840 NDX0898908
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప జజగబ

5843 MLJ3507829
పపరర: రగణబకరదతవ బచసచ

95-204/701

5846 NDX0558742
పపరర: లకడమ తషలసస కకటట
తలర : దసరరరదతవ కకటట
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:38
లస: ససస స

94-204/99

5832 NDX3109980
పపరర: కసబబల అనసరరధ

94-202/697

తసడడ:ట కసబబల వనసకయఖ బబబబ
ఇసటట ననస:84-5-342/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-201/538

5835 NDX0558064
పపరర: ససతతషస కకటట

94-204/100

తలర : దసరరరదతవ కకటట
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:34
లస: ససస స
94-204/102

5838 NDX0898411
పపరర: కరకసతకలమమర జజగబ

94-204/103

తసడడ:ట ననగగసశరరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:38
లస: పప
94-204/105

5841 NDX2774677
పపరర: అననమబకకననడ రరకకమణణ

94-204/931

భరస : ఏ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:52
లస: ససస స
94-204/107

భరస : ససదరశనగబపస బచసచ
ఇసటట ననస:84-5-344
వయససస:54
లస: ససస స
94-204/109

94-204/96

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర ర జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:48
లస: పప
94-204/106

5826 AP151000369041
పపరర: రగనసక కసబబల

94-204/98 5829 MLJ2170769
5828 NDX2333334
పపరర: వనసకట ససనల బబబబ నసదనఖల
పపరర: సతఖననరయణ కసబబల

తసడడ:ట ననగమలలర శశర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:36
లస: పప
94-204/104

94-204/93
5823 NDX2333110
పపరర: వనసకట ససబటమణఖఎస నసదనఖల

భరస : వనసకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట వరయఖ లసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-5-342/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమహన జగబ
ఇసటట ననస:84-5-343
వయససస:40
లస: ససస స
5839 NDX0898619
పపరర: దతస కకరణ జజగబ

94-204/95

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ట కసబబల ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-5-342/1
వయససస:59
లస: పప
5836 NDX1496398
పపరర: లకడమ ససనతన జగబ

5825 NDX0279851
పపరర: రగణబక దతవ కసబబల

94-204/90

తసడడ:ట సబయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబటమమననయస నసదనఖల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:31
లస: ససస స
5833 NDX3086501
పపరర: కసబబల వనసకయఖ బబబబ

94-204/92

భరస : శవరరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:51
లస: ససస స
5830 SQX1735091
పపరర: ససజజత నసదనఖల

5822 NDX2333680
పపరర: ససత రరవమమ కలసభల

5820 NDX2332872
పపరర: రరజయ లకడమ బతష
స ల

తలర : పదనమవత బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-341
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ బబబబ కలసభల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కసబబల
ఇసటట ననస:84-5-342
వయససస:39
లస: ససస స
5827 NDX2333136
పపరర: పదనమవతదతవ నసదనఖల

94-30/1057

భరస : కకషషస రరజ కలపపస
ఇసటట ననస:84-5-341
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-341
వయససస:51
లస: ససస స
5824 NDX0279760
పపరర: రరమలకడమ కసబబల

5819 NDX2591550
పపరర: శకదతవ కలపపస

5844 MLJ3502135
పపరర: రవమలర ఖమరరర నపటసరదస బచసచ

94-204/108

తసడడ:ట ససదరశనగబపస బచసచ
ఇసటట ననస:84-5-344
వయససస:36
లస: పప
94-204/110

5847 MLJ3507571
పపరర: వనసకటరతరస మమడన మమడ

94-204/111

భరస : తనసడవకకషష మమడ
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:44
లస: ససస స
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5848 MLJ3507563
పపరర: సతఖబటమరరసబ మమడన మమడ

94-204/112

భరస : ససబటమణఖగబపరస మమడ
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:45
లస: ససస స
5851 NDX1976531
పపరర: తరరమల రరవప పపదబమలలర

5849 NDX0606616
పపరర: కకషష కలమమరగ పరతకకట

భరస : రరధనకకషష మబరగస పరతకకట
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:70
లస: ససస స
94-204/115

తసడడ:ట తరరమలయఖ పపదబమలలర
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:33
లస: పప

5852 NDX1976499
పపరర: శకనవరససలల దదర

తసడడ:ట రరమమచసదటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:47
లస: పప

5858 NDX0137315
పపరర: ఓసకరర మబరగస సస హహచ

తసడడ:ట సనరరఖ ననరరయణ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:84-5-346
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట కకషషయఖ ససఎహ
ఇసటట ననస:84-5-346
వయససస:51
లస: పప

5860 NDX1597022
పపరర: సరయ రరస గరసస

5861 AP151000357271
పపరర: శకనవరసరరవప గరసస

94-202/206

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గరసస
ఇసటట ననస:84/5/348
వయససస:25
లస: పప
5863 SQX1982081
పపరర: అజయ కలమమర లసగగశశటట

95-204/704

94-204/125

94-202/210

తసడడ:ట శవ
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:50
లస: పప

94-204/122

5870 NDX1182088
పపరర: లలత మలర

94-202/213

5873 NDX1068188
పపరర: దసరరరపటసరద రరజమననరరర

94-202/207

5876 NDX1990440
పపరర: చనరరరవప మమధనబతష
స ల
తసడడ:ట గబరరమబరగస మమధనబతష
స ల
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:54
లస: పప

5856 NDX2171890
పపరర: గగపస దదడడడ

94-204/120

5859 MLJ3490513
పపరర: శరఖమల గరసస

94-202/205

5862 SQX1973031
పపరర: అజయ కలమమర లసగగశశటట

95-204/702

తసడడ:ట శకనవరస రరవప లసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-5-348
వయససస:20
లస: పప
94-204/123

5865 NDX2171874
పపరర: చనర చపపరరపలర

94-204/124

తసడడ:ట రరమబడడ చపపరరపలర
ఇసటట ననస:84-5-349
వయససస:31
లస: పప
94-202/208

5868 NDX1070036
పపరర: శవకలమమరగ చతసబబటట

94-202/209

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:84/5/350
వయససస:59
లస: ససస స
94-202/211

94-202/212
5871 MLJ3490141
పపరర: లకడమనరసమమ రరజమబననరరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:58
లస: ససస స
94-202/214

తలర : లకడమనరసమమ
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:38
లస: పప
94-202/216

94-204/117

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/348
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదట రరవప
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:28
లస: ససస స
5875 NDX1223908
పపరర: రమమష మలర

5867 NDX2280741
పపరర: హహహమమవత చతసబటట

5853 MLJ3501905
పపరర: తనసడవకకషష మమడన మమడ

తసడడ:ట మసరసన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-5-346
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట వశశననధస చతసబటట
ఇసటట ననస:84-5-350
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దసరర పటసరద రరజమననరర
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:28
లస: ససస స
5872 NDX1069921
పపరర: వనసకటమమ కలసచనల

94-204/119

భరస : చనర చపపరరపలర
ఇసటట ననస:84-5-349
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ దనసస పరలలటట
ఇసటట ననస:84-5-349
వయససస:56
లస: పప
5869 NDX1716192
పపరర: మసగ రరజమననరర

5864 NDX2171882
పపరర: దసరర చపపరరపలర

94-204/114

తసడడ:ట రరమమచసదటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/348
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప లసగగశశటట
ఇసటట ననస:84-5-348
వయససస:20
లస: పప
5866 NDX1686569
పపరర: బబబబ రరవప పరలలటట

94-204/116

భరస : ననగగశశర రరవప బబ సదఇల
ఇసటట ననస:84-5-346
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/121

5850 NDX1976622
పపరర: వనసకట దసరర చతజతనఖ గగరర

తసడడ:ట రరమకకషష గగరర
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర దదర
ఇసటట ననస:84-5-345
వయససస:34
లస: పప

94-204/118 5855 NDX2112456
5854 MLJ3501897
పపరర: ససబటహమణఖ గబపస మమడన మమడ
పపరర: దసరర రరణణ బబ సదఇల

5857 NDX2112423
పపరర: ననగగశశర సససహ బబ సదఇల

94-204/113

5874 NDX2379287
పపరర: మధససనధన రరవప కరణస

94-202/215

తసడడ:ట రఘబననథ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:84-5-351
వయససస:45
లస: పప
94-202/217

5877 NDX1990408
పపరర: అశశక ననరగజ

94-202/218

తసడడ:ట రతరచనరగ ననరగజ
ఇసటట ననస:84/5/351
వయససస:59
లస: పప
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94-204/932

తసడడ:ట రరమదనసస
ఇసటట ననస:84-5-351
వయససస:57
లస: పప

94-202/219

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:25
లస: ససస స

5881 NDX1455642
పపరర: అరరణన కలమమరగ నరర

94-202/221

తసడడ:ట పప లయఖ నరర
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:27
లస: ససస స

5882 NDX1069939
పపరర: దతవ చనకకసడ

94-202/224

భరస : శకనసవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:48
లస: ససస స

5885 NDX1653733
పపరర: అనల కలమమర బతష
స ల

94-202/222

94-202/227

తసడడ:ట శకరరమబలల
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:50
లస: పప

5888 AP151000357299
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపత

94-202/225

94-202/229

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:31
లస: ససస స

5891 NDX1799925
పపరర: సశరష గగతతటట

94-202/232

భరస : నజర
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:49
లస: ససస స

5894 MLJ3490331
పపరర: కకటమమ ననరర

94-202/235

తసడడ:ట పప లయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:30
లస: పప

5897 NDX1716218
పపరర: జజసఫ గగటటటట

94-202/238

తసడడ:ట దసస గగరగ
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:57
లస: పప

5900 NDX3193547
పపరర: వనసకట రమణ బసడడ

94-202/230

5892 NDX1990309
పపరర: మమణణకఖస గగవతతటట

94-202/231

భరస : పటభబదనస గగవతతటట
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-202/233

94-202/240

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:84/5/352/2
వయససస:40
లస: ససస స

5903 MLJ3490109
పపరర: తషలశ� కసబబల�

5895 NDX1989856
పపరర: పటశరసత గగవతతటట

94-202/234

తసడడ:ట పటభబదనస గగవతతటట
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:25
లస: పప
94-202/236

5898 MLJ2172393
పపరర: పప లయఖ ననరర

94-202/237

తసడడ:ట అటటలయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:54
లస: పప
94-203/756

తసడడ:ట అసకమమరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-5-352/1
వయససస:23
లస: పప

5902 MLJ3490174
పపరర: ససనత� పగడనల�

94-202/226

94-201/539

తసడడ:ట పటభబ దనసస గగటటటట
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:33
లస: పప

5899 AP151000357037
పపరర: నజర షపక

5886 NDX0865436
పపరర: చన కకసడ తరరమలయఖ�

5889 NDX2470169
పపరర: వనసకట దసరర పటసరద రరవప
తరరపత
తసడడ:ట శకనవరస రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:84-5-352/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:49
లస: ససస స

5896 NDX1068170
పపరర: అశశక ననరర

94-202/223

94-202/228

భరస : జజసఫ గగతతటట
ఇసటట ననస:84/5/352/1
వయససస:31
లస: ససస స

5893 MLJ3490745
పపరర: రమణ షపక

5883 AP151000360426
పపరర: వరలకడమ బతష
స ల

తసడడ:ట వనసకటపత�
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:50
లస: పప

5890 NDX1223890
పపరర: వజయలకడమ ఆవపరగ

94-202/220

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:27
లస: పప

5887 AP151000357597
పపరర: పసచచయఖ బతష
స ల

5880 NDX1653725
పపరర: అరరణ బతష
స ల

తసడడ:ట పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:84/5/352
వయససస:32
లస: ససస స

5884 NDX0285197
పపరర: వనసకటపదమవత తరరపత

5904 NDX1514687
పపరర: ననగరరజ ఓనట పపల

5879 NDX1887951
పపరర: అసజన దతవ తరరపత

5901 NDX2454304
పపరర: అజయ కలమమర ననరర

94-202/239

తసడడ:ట పప లయఖ ననరర
ఇసటట ననస:84-5-352/1R AGRAHARAM
వయససస:23
లస: పప
94-202/241

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:84/5/352/2
వయససస:53
లస: ససస స
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తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:84/5/353
వయససస:29
లస: పప

94-202/242

5905 NDX1989823
పపరర: ననగ కకషష వనణణ ఒరగక

భరస : ఈశశర కకరణ మహన ఒరగక
ఇసటట ననస:84/5/354
వయససస:38
లస: ససస స

94-202/243

5906 NDX2329704
పపరర: లకడమ ససతనరరవమమ అడపర

94-202/244

భరస : రరసపటసరద అడపర
ఇసటట ననస:84-5-354
వయససస:53
లస: ససస స
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5907 NDX2486579
పపరర: ఫపజరగజ పఠరన
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94-202/245

భరస : ఖమజజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-5-355
వయససస:36
లస: ససస స
5910 NDX1660720
పపరర: జజనబ షక

94-202/246

94-202/249

94-202/252

94-202/254

94-202/257

94-202/260

94-202/263

భరస : శకనవరస రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/5/358/2
వయససస:42
లస: ససస స

5920 NDX2490449
పపరర: పపటమ కలమమర బతష
స ల

5923 MLJ3490562
పపరర: రమమదతవ మలలర

5926 MLJ3485364
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలలర

5929 NDX2065697
పపరర: ఝమనస లకడమ మలలర

94-202/266

5932 MLJ3485109
పపరర: తరరమలలసస మలలర

94-202/255

5935 NDX1758889
పపరర: హహమసత కలమమర మలలర ల
తసడడ:ట శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:84/5/358/2
వయససస:27
లస: పప

5915 NDX1887977
పపరర: షరరఫ షపక

94-202/251

5918 SQX1744861
పపరర: ఉబబదసలమర షపక

95-202/714

5921 NDX2329258
పపరర: హనసమసత రరవప బతష
స ల

94-202/256

తసడడ:ట ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-357
వయససస:43
లస: పప
94-202/258

5924 NDX2065705
పపరర: శవ శసకర రరవప మలలర

94-202/259

తసడడ:ట శకనవరస రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:24
లస: పప
94-202/261

5927 AP151000357340
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర

94-202/262

తసడడ:ట శశషషలల
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:47
లస: పప
94-202/264

5930 MLJ3490638
పపరర: సరమమమ జఖస తమమశశటట

94-202/265

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:84/5/358/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/267

తసడడ:ట శశషషలల
ఇసటట ననస:84/5/358/1
వయససస:39
లస: పప
94-202/269

94-202/248

తసడడ:ట చనర మజర షపక
ఇసటట ననస:84-5-356
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరమలలష మలలర
ఇసటట ననస:84/5/358/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84/5/358/1
వయససస:26
లస: పప
5934 NDX2157551
పపరర: పదనమవత మలలర

94-202/253

తసడడ:ట శశషషలల
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట శశషషలల
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:49
లస: పప
5931 NDX1409516
పపరర: తరరపత రరవప తమమశశటట

5917 AP151000357567
పపరర: బబబబసరహహబ షపక

5912 AP151000360422
పపరర: హహసపసన బ షపక

తసడడ:ట మరర వల షపక
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషషలల
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:38
లస: పప
5928 AP151000357017
పపరర: కకషష మలలర

94-202/250

తసడడ:ట హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-357
వయససస:26
లస: పప

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:84/5/358
వయససస:36
లస: ససస స
5925 MLJ3485505
పపరర: కకసడలల మలలర

5914 NDX2454874
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-202/699

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:70
లస: పప

భరస : హనసమమత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-357
వయససస:39
లస: ససస స
5922 MLJ3490646
పపరర: మహలకడమ మలలర

94-202/247

తసడడ:ట మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:84-5-356
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-5-356
వయససస:43
లస: పప
5919 NDX2329282
పపరర: శవ కలమమరగ బతష
స ల

5911 NDX0727305
పపరర: హససనన షపక

5909 NDX3019197
పపరర: రజన మలలర

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-355
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఉబబదసలమర
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబబసరహహబ
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:65
లస: ససస స
5916 NDX2330322
పపరర: జజన బబషర షపక

94-202/698

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-355
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట మరవఅల షక
ఇసటట ననస:84/5/356
వయససస:28
లస: ససస స
5913 AP151000360423
పపరర: సపజదనబ షపక

5908 NDX2760882
పపరర: అరరణ మలలర

5933 NDX2106293
పపరర: శకదతవ మలలర

94-202/268

భరస : శశషష మలలర
ఇసటట ననస:84/5/358/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-202/270

5936 NDX2329423
పపరర: జమలమ షపక

94-202/271

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-5-359
వయససస:34
లస: ససస స
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5937 NDX2329381
పపరర: జజన బబషర షపక
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94-202/272

తసడడ:ట మహమమద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-5-359
వయససస:39
లస: పప
5940 SQX1744887
పపరర: బబబబ షపక

95-202/716

94-202/275

94-202/278

94-202/279

5947 SQX1744960
పపరర: శసభభ శసకర మలలర

5950 MLJ2175016
పపరర: నరసససహ రరవప చతసబబటట

95-202/720

94-202/283

5953 NDX2157478
పపరర: హరర పసటయమ పససపపలలటట

5961 NDX2888204
పపరర: సనర పసటయ బసడడ

5962 NDX2807030
పపరర: అనల కలమమర బసడడ

భరస : రరసబబబబ పపదబ ద
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:48
లస: ససస స

94-202/277

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/360
వయససస:38
లస: పప
95-202/718

5948 NDX2455046
పపరర: అసజమమ చతమబబత

94-202/2

భరస : వనసకటటసశరరరరవ చతమబబత
ఇసటట ననస:84-5-361
వయససస:58
లస: ససస స
94-202/280

5951 SQX1745009
పపరర: లకడమ బబసబబటట

95-202/719

భరస : నరసససహరరవప బబసబబటట
ఇసటట ననస:84-5-361
వయససస:34
లస: ససస స
94-202/281

5954 NDX1716150
పపరర: వనసకట రరవమమ జజవశశటట

5957 NDX1455808
పపరర: హరగ వనసకట తటననధ పపదబ ద

5959 AP151000357239
పపరర: వనసకటరరమ లసగగశశరరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:ట గగపయఖ
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:50
లస: పప

94-202/284

5965 SQX1745066
పపరర: వనసకట ససబబమమ పపదబ ద
భరస : వనసకటటశశరరర పపదబ ద
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:71
లస: ససస స

94-202/282

94-202/285

తసడడ:ట రరసబబబబ పపదబ ద
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:25
లస: పప
94-202/287

5960 NDX2136324
పపరర: రరసబబబబ పపదబ ద

94-202/288

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర పపదబ ద
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:52
లస: పప
94-206/1322

తసడడ:ట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:37
లస: పప
95-202/721

5945 MLJ3485323
పపరర: పరమమశశరరరవప మలలర

5956 NDX2136233
పపరర: ధనసశ రవ శసకర పపదబ ద

94-202/286
5958 NDX1455709
పపరర: వనసకట మమరరత శరత కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:ట రరమలసగగశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనల కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:35
లస: ససస స

94-202/274

భరస : ననగరజసగగరయఖ జజవశశటట
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట రరసబబబబ పపదబ ద
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:23
లస: పప

94-204/933

5942 NDX2454932
పపరర: ననగమణణ మలలర

తసడడ:ట వనసకట రరమలసగగశశర రరవప పససపపలల
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమలసగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/362
వయససస:47
లస: ససస స

5964 SQX1745033
పపరర: లకడమ పపదబ ద

94-202/276

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/361
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబసబబటట
ఇసటట ననస:84-5-361
వయససస:58
లస: ససస స
5955 NDX0688101
పపరర: ససజజత పససపపలలటట�

5944 NDX2455012
పపరర: సరసబబ శసకర మలలర

95-202/715

భరస : భబసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-360
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట భబసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-360
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప చతమబబత
ఇసటట ననస:84-5-361
వయససస:34
లస: ససస స
5952 SQX1744986
పపరర: అసజమమ బబసబబటట

94-202/273

తసడడ:ట భబసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-360
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/360
వయససస:60
లస: పప
5949 NDX2455160
పపరర: లకడమ చతమబబత

5941 MLJ3490414
పపరర: మలలర శశరగ మలలర

5939 SQX1744911
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-5-359
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/360
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/360
వయససస:70
లస: ససస స
5946 AP151000357520
పపరర: భబసకరరరవప మలలర

94-204/126

తసడడ:ట సరసబయఖ చమమల
ఇసటట ననస:84-5-359
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట మహమమద షపక
ఇసటట ననస:84-5-359
వయససస:37
లస: పప
5943 AP151000360465
పపరర: శశషరలల మలలర

5938 NDX2134484
పపరర: ననగ చతజతనఖ చమమల

5963 NDX3123593
పపరర: వనసకట ససబబమమ పపదబ ద

94-220/945

భరస : వనజ0కటటశవరళ పపదబ ద
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:72
లస: ససస స
95-202/722

5966 SQX1985787
పపరర: అనల కలమమర బసడడ

95-204/731

భసధసవప: సనర పసటయమ బసడడ
ఇసటట ననస:84-5-362
వయససస:37
లస: పప
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5967 NDX2329530
పపరర: పపషరపవత ఓరరచ
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94-202/289

తసడడ:ట శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-5-364
వయససస:27
లస: ససస స
5970 NDX2099621
పపరర: జయ లకడమ బబ మమన

94-202/292

95-202/723

94-202/293

5974 SQX1745082
పపరర: నరసససహరరడడడ వణబకకరగ

94-202/296

5977 NDX1799800
పపరర: పదనమవత కలరరక

95-202/724

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:84/5/364/B
వయససస:69
లస: ససస స

5980 NDX0061366
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� జ�

94-202/297

94-202/300

94-202/303

5985 AP151000357536
పపరర: బబ లర యఖ చతసబబటట

94-202/306

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/366
వయససస:45
లస: పప
5988 NDX0038679
పపరర: సరయ పటభబవత చతసబబటట
తసడడ:ట రరమకకషష
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:29
లస: ససస స
5991 NDX2107861
పపరర: వనసకట మహలకడమ గగలర

94-202/311

తసడడ:ట శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:25
లస: పప

5992 MLJ3490612
పపరర: వనసకరయమమ చతసబబటట

94-202/309

5995 NDX0490714
పపరర: అసకమమ రరవప చతసబబటట
తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:31
లస: పప

94-202/298

5981 NDX2157403
పపరర: రరజత యయర ననగబల

94-202/301

5984 MLJ3490083
పపరర: రమమదతవ చతసబబటట

94-202/304

5987 NDX2455665
పపరర: సరయ లకడమ చతమబబత

94-202/307

5990 NDX2455574
పపరర: సరయ లకడమ చలమర

94-202/310

భరస : నరసససహ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-5-367
వయససస:37
లస: ససస స
94-202/312

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:58
లస: ససస స
94-202/314

5978 NDX1799768
పపరర: బబల ననరరయణ కలరరక

భరస : అసకమమ రరవప చతమబబత
ఇసటట ననస:84-5-367
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రసగననథ గగలర
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:41
లస: ససస స
5994 NDX2106236
పపరర: గగపస పలర పప

5989 NDX0608604
పపరర: రగణబక చతసబబటట�

94-202/295

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:84/5/366
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకషష చసబబటట
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:24
లస: ససస స
94-202/308

5975 NDX0659409
పపరర: ససజనఖ దళవరయ

తసడడ:ట రరజజ రరవప యయర ననగబల
ఇసటట ననస:84/5/365
వయససస:23
లస: ససస స

94-202/302 5983 NDX2330371
5982 NDX2330553
పపరర: లకడమ తటపపర సససదరగ జటటరర
పపరర: కకషష బటహమనసద రరవప
జటటరర
భరస : కకషష బటహమనసద రరవప జటటరర
తసడడ:ట రరమ ససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:84-5-365
ఇసటట ననస:84-5-365
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:52
లస: పప

5986 NDX1716168
పపరర: పటశరసత చసబబటట

94-202/294

తసడడ:ట వనసకటయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:84/5/364/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/364/B
వయససస:72
లస: పప

94-202/305

5972 NDX2028869
పపరర: చనర కకటయఖ బబ మమన

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84/5/364/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబల ననరరయణ కలరరక
ఇసటట ననస:84/5/364/A
వయససస:31
లస: ససస స
94-202/299

94-202/291

తసడడ:ట లలట లసగయఖ బబ మమన
ఇసటట ననస:84/5/364
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ట పపలమర రరడడడ వణబకకరగ
ఇసటట ననస:84-5-364
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/364/1
వయససస:43
లస: పప
5979 NDX1716366
పపరర: గరయతట గగరర

5971 NDX2329464
పపరర: శకనవరస రరవప ఓరరచ

5969 MLJ3490687
పపరర: అసజమమ బబరరసస

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/364
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-5-364
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసససహరరడడడ వణబకకరగ
ఇసటట ననస:84-5-364
వయససస:67
లస: ససస స
5976 MLJ3687142
పపరర: రరసబబబబ దళవరయ

94-202/290

భరస : శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-5-364
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చనరకకటయఖ బబ మమన
ఇసటట ననస:84/5/364
వయససస:70
లస: ససస స
5973 SQX1745090
పపరర: మమణణకఖమమ వణబకకరగ

5968 NDX2329514
పపరర: నరసమమ ఓరరచ

5993 NDX0688028
పపరర: గగవసదమమ చతసబబటట

94-202/313

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:58
లస: ససస స
94-202/315

5996 MLJ3485117
పపరర: వనసకటటశశరరర చతసబబటట

94-202/316

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/367
వయససస:37
లస: పప

Page 205 of 358

5997 NDX2455244
పపరర: నరసససహ రరవప చలమర
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94-202/317

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర చలమర
ఇసటట ననస:84-5-367
వయససస:40
లస: పప
6000 NDX0718718
పపరర: కవతన దతవ కసభబల

94-202/318

94-202/321

94-202/324

94-202/327

94-202/329

94-202/331

94-202/334

తసడడ:ట అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-5-370
వయససస:22
లస: పప

6010 AP151000357100
పపరర: శకధర కకడనరర

6013 NDX0490946
పపరర: శకనవరసరరవప లసగగశశటట �

6016 NDX1660787
పపరర: సరగత పలర పప

6019 NDX1937343
పపరర: మహ లకడమ మలలర

94-202/337

6022 NDX0490581
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

94-202/328

6025 NDX0738930
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల�
భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84-5-370/1
వయససస:60
లస: ససస స

6005 NDX2106269
పపరర: సరమమమ జఖస కసబబల

94-202/323

6008 NDX0285338
పపరర: శకవలర కకడనరగ

94-202/326

6011 NDX0724898
పపరర: సతఖననరరయణ చసతలకరర

94-204/1016

తసడడ:ట లలకననథ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:84-5-369
వయససస:32
లస: పప
94-202/330

6014 MLJ0812461
పపరర: శకనవరసమలర కరరరర నపటసరద
చసతలకరర
తసడడ:ట లలకననధన చనరరఖలల
ఇసటట ననస:84-5-369 5th line
వయససస:40
లస: పప

94-215/835

94-202/332

6017 NDX0687954
పపరర: కకటటరతరస మలలర

94-202/333

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:40
లస: ససస స
94-202/335

6020 NDX0490524
పపరర: రరమహన పలర పప

94-202/336

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:32
లస: పప
94-202/338

తసడడ:ట వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:58
లస: పప
94-204/128

94-202/320

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:84/5/369
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:35
లస: పప
6024 NDX2333102
పపరర: అజయ కలమమర మలలర

94-202/325

భరస : అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:56
లస: ససస స
6021 NDX0742023
పపరర: అసకమమరరవప పలర పప�

6007 NDX0742106
పపరర: గణణష బబబబ కసభబల

6002 NDX1455741
పపరర: ససత రరమయఖ కసభల

భరస : వనసకరటరరవ కసబబల
ఇసటట ననస:84/5/368/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/369/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట రరస మహన రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84/5/370
వయససస:27
లస: ససస స
6018 NDX0608612
పపరర: పదమ పలర పప

94-202/322

తసడడ:ట బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/369
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/369/1
వయససస:40
లస: ససస స
6015 NDX1716184
పపరర: నరమద పలర పప

6004 NDX2106277
పపరర: అనతన కసబబల

95-202/727

తసడడ:ట రరమ రరవప కసభల
ఇసటట ననస:84/5/368
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84/5/368/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:84/5/369
వయససస:57
లస: ససస స
6012 NDX0608539
పపరర: వనసకట రమణ లసగగశశటట �

94-202/319

భరస : గణణశ బబబబ కసబబల
ఇసటట ననస:84/5/368/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84/5/368/1
వయససస:42
లస: పప
6009 NDX1936873
పపరర: దసరర దతవ కకటట

6001 NDX1455782
పపరర: రరఘవమమ కసభల

5999 SQX1745157
పపరర: నరసససహరరవప చలమర

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:84-5-367
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:84/5/368
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:84/5/368/1
వయససస:37
లస: ససస స
6006 NDX0742056
పపరర: ససరగష కసభబల

95-202/726

భరస : నరసససహరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-5-367
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/368
వయససస:39
లస: ససస స
6003 MLJ2170553
పపరర: ననగజజఖత కసబబల

5998 SQX1745181
పపరర: శక లకడమ చలమర

6023 NDX2333052
పపరర: అఖల కలమమర మలలర

94-204/127

తసడడ:ట కకటటరతరస మలలర
ఇసటట ననస:84-5-370
వయససస:21
లస: పప
94-202/204

6026 NDX1068196
పపరర: ననగగరరడడడ సనరపపరరడడడ

94-202/339

తసడడ:ట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:84/5/370/1
వయససస:30
లస: పప
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6027 AP151000357070
పపరర: ససబబబరరడడడ సనరపపరరడడడ

94-202/340

తసడడ:ట వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:84/5/370/1
వయససస:70
లస: పప
6030 NDX1070028
పపరర: ననగమలలర శశరగ చతసబబటట

94-202/341

94-202/344

94-202/347

94-202/351

94-202/621

94-202/357

94-202/348

6040 NDX3228749
పపరర: సరగత మబణగ

94-202/360

6051 AP151000360493
పపరర: వనసకటససబబబయమమ
పససపపలలటట�
భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/374
వయససస:79
లస: ససస స

94-202/363

6054 NDX1142074
పపరర: ననగ ససససమత తరరమలశశటట

94-202/366

94-202/343

6035 AP151000357514
పపరర: కకసడలరరజ చతసబబటట

6038 NDX2527588
పపరర: రమమశ అడపరక

94-202/350

94-204/998

6041 MLJ3673365
పపరర: రరజగశ కలమమర జకక

94-202/620

తసడడ:ట శవన ననరరయణ జకక
ఇసటట ననస:84-5-371,F.NO.102
వయససస:39
లస: పప

94-202/355 6044 NDX0285411
6043 NDX1069889
పపరర: దసరరర ననగమలలర శశరగ ధనళపపడడ
పపరర: ససభబషసణణ యలకలచ

6046 NDX1069897
పపరర: సరమమమ జఖస ధనళపపడడ

94-202/358

6047 NDX0275347
పపరర: మహన కలమమర యలకకచ

94-202/359

తసడడ:ట హరగ పటసరద
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:46
లస: పప
94-202/361

6052 NDX2157502
పపరర: లకడమ కరవఖ తరరమలశశటట

94-202/364

6050 AP151000360495
పపరర: ననగగసదటకలమమరగ పససపపలలటట�

94-202/362

భరస : పవన కలమమర�
ఇసటట ననస:84/5/374
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శవరరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:38
లస: ససస స

94-202/356

భరస : మహన కలమమర
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:38
లస: ససస స

6049 NDX1223932
పపరర: భవఖ వజయ ననగగశశరగ
పససపపలలటట
తసడడ:ట పవన కలమమర
ఇసటట ననస:84/5/374
వయససస:26
లస: ససస స

6055 NDX0037937
పపరర: కకకషషవనణణ బ�

94-202/346

తసడడ:ట రమమరరవప అడపరక
ఇసటట ననస:84-5-371
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ మబరగస
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:28
లస: ససస స

6037 MLJ3485653
పపరర: శశషగగరగరరవప చతసబబటట� �

6032 NDX1223940
పపరర: పరరశత చతసబబటట

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చనర�
ఇసటట ననస:84/5/372
వయససస:39
లస: ససస స
6048 AP151000357417
పపరర: సతఖననరరయణ ధసళపపడడ�

94-202/345

భరస : శరత బబబబ మబణగ
ఇసటట ననస:84-5-371
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజగష కలమమర జకరక
ఇసటట ననస:84-5-371,F.NO.102
వయససస:26
లస: ససస స
6045 NDX0038109
పపరర: పదమ యమ�

6034 NDX1068121
పపరర: అనల కలమమర చతసబబటట

94-175/1834

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ట రమమరరవప అడపరక
ఇసటట ననస:84-5-371
వయససస:20
లస: పప
6042 NDX1700922
పపరర: శశశలజ జకక

94-202/342

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:73
లస: పప
6039 NDX2527570
పపరర: కకశశర అడపరక

6031 MLJ3490166
పపరర: అసజలదతవ చతసబబటట

6029 NDX3236650
పపరర: శరత బబబబ మబణగ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ రరవప మబణగ
ఇసటట ననస:84-5-371
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకసడల రరజ
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడల రరజ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:23
లస: పప
6036 AP151000357519
పపరర: సరసబశవరరవప చతసబబటట

94-204/804

తసడడ:ట ససబబ రరడడడ సనరప రరడడడ
ఇసటట ననస:84-5-370/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:84/5/371
వయససస:35
లస: ససస స
6033 NDX2184331
పపరర: నరగసదట సరయ చతసబబటట

6028 NDX2688554
పపరర: శవ శసకర రరడడడ సనరప రరడడడ

94-202/365
6053 NDX1223973
పపరర: మమరరత పటశరసత తరరమలశశటట

తసడడ:ట శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:26
లస: ససస స
94-202/367

6056 MLJ3490075
పపరర: ఝమనస తరరమలశశటట

94-202/368

భరస : ఆదదననరరయణమబరగస
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:46
లస: ససస స
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6057 AP151000360496
పపరర: మలర కరసబ తరరమలశశటట

94-202/369

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ మబరగస
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:26
లస: పప

6060 AP151000357307
పపరర: ఆదదననరరయణ మబరగస
తరరమలశశటట
తసడడ:ట నరగససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:50
లస: పప

94-202/372

6063 NDX3197068
పపరర: గగపస కకషష సరయ మటటట పలర

94-202/700

6061 AP151000357370
పపరర: శవరరమకకషష తరరమలశశటట

6064 NDX3202561
పపరర: గగపస కకషష సరయ మటటట పలర

భరస : ననగకనకలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/5/375/A
వయససస:51
లస: ససస స

6067 NDX0285445
పపరర: సరమమమ జఖస తరరమలశశటట

తసడడ:ట శశషగగరరగరరవప
ఇసటట ననస:84/5/375/A
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట వ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:84/5/375/B
వయససస:29
లస: పప
6075 AP151000360505
పపరర: రమమదతవ తషమమలచతరరవప

6073 NDX0060806
పపరర: శవ కలమమర ఎన

94-202/384

6076 NDX2455186
పపరర: పదనమవత కరణస

తసడడ:ట రరమకకటటశశ రరవప
ఇసటట ననస:84/5/376
వయససస:26
లస: పప
94-202/390

భరస : వనసకట సరశమ గబసజ
ఇసటట ననస:84-5-377
వయససస:56
లస: ససస స

6082 NDX0864439
పపరర: జయ వరవలర

94-202/379

6085 MLJ3688124
పపరర: చసదటశశఖర రరవప వరవలర
తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/377
వయససస:41
లస: పప

94-202/702

6068 NDX0490854
పపరర: వనసకటటష తరరమలశశటట

94-202/377

6071 NDX1952036
పపరర: మబకగష కలమమర నసబబరగ

94-202/380

తసడడ:ట శవ కలమమర నసబబరగ
ఇసటట ననస:84/5/375/B
వయససస:28
లస: పప
94-202/382

6074 NDX2455095
పపరర: తటవనణణ పలర పప

94-202/383

భరస : అనల కలమమర పలర పప
ఇసటట ననస:84-5-376
వయససస:27
లస: ససస స
94-202/385

94-202/386
6077 AP151000360504
పపరర: ననగగశశరమమ తషమమల చతరరవప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/376
వయససస:65
లస: ససస స
94-202/388

6080 AP151000357543
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప
తషమమలచతరరవప
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/376
వయససస:52
లస: పప

94-202/389

94-202/391

6083 NDX0881268
పపరర: లకడమ ననరవలర

94-202/392

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:84/5/377
వయససస:40
లస: ససస స
94-202/393

6065 NDX3189750
పపరర: గగపస కకషష సరయ మటటట పలర

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/375/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట రసగరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-376
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవ కలమమర వరవలర
ఇసటట ననస:84-5-377
వయససస:32
లస: ససస స
6084 NDX2422285
పపరర: రతస మమ గబసజ

94-202/376

భరస : శకనవరసరరవప కరణస
ఇసటట ననస:84-5-376
వయససస:47
లస: ససస స

94-202/387 6079 NDX2455129
6078 NDX1223981
పపరర: వనసకట ససనల తషమమలచతరరవప
పపరర: వనసకటటశ బతష
స ల

94-202/374

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-5-375
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట పప త రరజ
ఇసటట ననస:84/5/375/B
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/376
వయససస:45
లస: ససస స

6081 NDX2379188
పపరర: మణణ వరవలర

94-202/701

భరస : శవకలమమర�
ఇసటట ననస:84/5/375/B
వయససస:50
లస: ససస స
94-202/381

6062 NDX0061069
పపరర: శకనవరస రరవప� ఎస�
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/375/A
వయససస:53
లస: ససస స

94-202/378 6070 NDX0038075
6069 MLJ3485174
పపరర: ననగకనక లసగగశశరరరవప మచరర
పపరర: ససనతన నసబబరగ�

6072 NDX1989781
పపరర: మననజ కలమమర వ

94-202/373

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-5-375
వయససస:20
లస: పప
94-202/375

94-202/371

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట నరగససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/375
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-5-375
వయససస:20
లస: పప
6066 MLJ3490117
పపరర: భవరన మచరర

94-202/370 6059 NDX1198860
6058 NDX1223965
పపరర: సరయ నరసససహస తరరమలశశటట
పపరర: పపలమరరరవప తరరమలశశటట

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:84/5/377
వయససస:43
లస: ససస స
94-202/394

6086 MLJ3485893
పపరర: రవకకరణ జరలరపలర

94-202/395

తసడడ:ట గగపరలకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84/5/377
వయససస:48
లస: పప
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94-202/396

భరస : భబసకర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84/5/378
వయససస:33
లస: ససస స
6090 NDX0273722
పపరర: భబసకర రరవప చలమర

94-202/397

తసడడ:ట రసగర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84/5/378
వయససస:57
లస: ససస స
94-202/399

తసడడ:ట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/378
వయససస:38
లస: పప
6093 AP151000357196
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమమడడ

6088 NDX1716036
పపరర: వనసకరయమమ చలమర

6091 MLJ3688520
పపరర: రసగరరరవప చలమర�

తసడడ:ట కనకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/379
వయససస:48
లస: పప

6094 NDX1329192
పపరర: పరవన ననమమ

94-202/400

94-202/403

94-202/406

6099 NDX1715962
పపరర: చతజతనఖ తలబతష
స ల

94-202/408

తసడడ:ట శసకర రరవప తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-380
వయససస:26
లస: పప
6102 MLJ3491016
పపరర: వనసకమమ� మలర �
భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:84/5/382
వయససస:78
లస: ససస స
6105 NDX2922672
పపరర: కకటమమ గసజ

94-174/949

94-227/1358

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/386
వయససస:65
లస: ససస స

6109 NDX2171767
పపరర: శకదతవ పప కరల

94-202/415

6112 NDX1890954
పపరర: మహలకడమ కననరకసటట

94-188/1266

6115 MLJ3688256
పపరర: రరప కలమమర కననరగసటట
తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/386
వయససస:35
లస: పప

94-202/407

6101 AP151000360308
పపరర: అసజమమ మలలర

94-202/409

6104 NDX2157452
పపరర: అసకమమ రరవప మలలర

94-202/412

6107 NDX2819050
పపరర: దసరర రరవప మమడబబ యన

94-220/946

తసడడ:ట నరసయఖ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-5-383
వయససస:59
లస: పప
94-202/413

6110 NDX2157494
పపరర: సరయ కలమమర పప కరల

94-202/414

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:84/5/385
వయససస:24
లస: పప
94-202/416

భరస : రరప కలమమర
ఇసటట ననస:84/5/386
వయససస:34
లస: ససస స
94-202/418

6098 MLJ3686466
పపరర: వనసకట రరవప ననమమ

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర మలలర
ఇసటట ననస:84/5/382
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:84/5/385
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప పప కరల
ఇసటట ననస:84/5/385
వయససస:46
లస: పప
6114 AP151000360312
పపరర: వర రరఘవమమ గబడడవరడ

94-202/411

భరస : దసరర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-5-383
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజ వనమబల
ఇసటట ననస:84-5-383
వయససస:31
లస: ససస స
6111 NDX2157486
పపరర: శకనవరస రరవప పప కరల

6106 NDX2922805
పపరర: శరఖమల మమడబబ యన

94-202/404

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84/5/382
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84/5/382
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:84-5-383
వయససస:53
లస: ససస స
6108 NDX2918498
పపరర: అరరణ వనమబల

6103 NDX2157445
పపరర: రమమశ మలలర

6095 NDX0284026
పపరర: కరమమశశరగ ననమమ

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/380
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమశ మలలర
ఇసటట ననస:84-5-382
వయససస:26
లస: ససస స
94-202/410

94-202/401

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84/5/380
వయససస:48
లస: ససస స

94-202/405 6097 NDX2280709
6096 NDX0715409
పపరర: హహమ రరజఖ లకడమ తనళళబతష
పపరర: కమలమకర ననగ ససతతష
స ల
కలమమర ననమమ
భరస : శసకరరరవప
తసడడ:ట వనసకట రరవప ననమమ
ఇసటట ననస:84/5/380
ఇసటట ననస:84-5-380
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప

6100 NDX2330405
పపరర: కకషష వనణణ మలలర

6092 AP151000360299
పపరర: వజయలకడమ ఇమమడడ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/379
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84/5/380
వయససస:27
లస: ససస స

94-202/619

94-202/398

తసడడ:ట రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/378
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట బబపనయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/378
వయససస:61
లస: పప
94-202/402

6089 NDX0273839
పపరర: ననగగశశరరరవప చలమర�

6113 NDX2329886
పపరర: వజయ లకడమ గబడడవరడ

94-202/417

భరస : నరసససహరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-5-386
వయససస:41
లస: ససస స
94-202/419

6116 NDX2329860
పపరర: నరసససహరరవప గబడడవరడ

94-202/420

తసడడ:ట అచచయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-5-386
వయససస:52
లస: పప
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6117 AP151000357034
పపరర: వనసకటటశశరరర గబడడవరడ�

94-202/421

తసడడ:ట అసకమమ�
ఇసటట ననస:84/5/386
వయససస:75
లస: పప
6120 MLJ3490018
పపరర: పసచచమమ గబడడవరడ

94-202/424

94-202/427

94-202/430

94-201/766

94-202/434

94-202/437

94-201/541

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:73
లస: ససస స

6130 NDX3300019
పపరర: కరరగసగగ వనసకయమమ

6133 AP151000360685
పపరర: పదమజ శరనస

6136 MLJ3485547
పపరర: శకనవరస చకకవరగస శరనస

6139 AP151000357322
పపరర: ససబటమణఖస అడనడ

94-202/440

6142 NDX0284919
పపరర: నరసమమ గబరరన�

94-201/769

6145 NDX1990283
పపరర: పటవణ భరతస
తసడడ:ట ననరరయణ భరతస
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:25
లస: పప

6125 NDX2065648
పపరర: శవ పరరశత దతవ శకమకలరగస

94-202/429

6128 MLJ3485679
పపరర: కకషషబబబబ శకమకలరగస

94-202/432

6131 NDX1455592
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమరరళళ

94-202/433

తసడడ:ట రసగయఖ
ఇసటట ననస:84/5/389
వయససస:42
లస: పప
94-202/435

6134 AP151000360684
పపరర: మరరదశతదతవ శరనస

94-202/436

భరస : వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/390
వయససస:55
లస: ససస స
94-202/438

6137 NDX1423177
పపరర: షసలమ షపక

94-201/540

తసడడ:ట ఖమదధర బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:37
లస: ససస స
94-201/542

6140 NDX1716051
పపరర: పరరశత గబరరన

94-202/439

తసడడ:ట సతఖ రరవప గబరరన
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:25
లస: ససస స
94-202/441

భరస : సతనఖరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:39
లస: ససస స
94-202/443

94-202/426

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/388
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:60
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:33
లస: ససస స
6144 NDX0864405
పపరర: వనసకటరతరస పరదరగస

94-202/431

తసడడ:ట వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/390
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:52
లస: ససస స
6141 NDX0710467
పపరర: రగవత మలలర ల�

6127 NDX0741751
పపరర: ససధధర కలమమర శకమబకలరగస

6122 NDX1514695
పపరర: శకనస పసదనటసకక

భరస : కకషష శకమకలరగస
ఇసటట ననస:84/5/388
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/390
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట వరవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/390
వయససస:48
లస: పప
6138 NDX1254077
పపరర: నససమమ సయఖద

94-202/428

భరస : కరరగసగగ ససరగష
ఇసటట ననస:84-5-389
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/390
వయససస:36
లస: ససస స
6135 MLJ3485042
పపరర: రమమష శరనస�

6124 MLJ3491149
పపరర: ననగమలలర శశరగ శకమకలరగస

94-202/423

తసడడ:ట కరశలమసస పసదనటసకక
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84/5/388
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట కగరసగగ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-5-389
వయససస:34
లస: పప
6132 MLJ3490026
పపరర: శకదతవ శరనస

94-202/425

భరస : కకషషబబబబ
ఇసటట ననస:84/5/388
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/388
వయససస:25
లస: పప
6129 NDX3299385
పపరర: కగరసగగ ససరగశ

6121 NDX1890970
పపరర: గగపస గబడడవరడ

6119 MLJ3490919
పపరర: పరరశత గబడడవరడ

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహ రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:24
లస: పప

తలర : అసకమమ
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:71
లస: పప
6126 NDX1324946
పపరర: మణణకరసతసరశమ నరరమమళర

94-202/422

భరస : శకనస పసదనటసకక
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:84/5/387
వయససస:63
లస: ససస స
6123 MLJ3687837
పపరర: కకటటశశరరరవప గబడడవరడ

6118 NDX1514703
పపరర: చటటట మమ పసదనటసకక

6143 MLJ3490703
పపరర: రమణ బరతస

94-202/442

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:43
లస: ససస స
94-202/444

6146 MLJ3688173
పపరర: శకహరగ పలర సపరటట

94-202/445

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:32
లస: పప
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6147 MLJ3688306
పపరర: నరసససహమమబరగస మలలర ల

94-202/446

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:39
లస: పప
6150 MLJ3491156
పపరర: పదనమవత కకరరకలల

94-201/543

95-202/1012

94-201/547

94-204/935

94-201/550

94-201/553

తసడడ:ట శకనవరస రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:26
లస: పప
6168 AP151000357550
పపరర: లకమయఖ జజగబ

94-201/556

తసడడ:ట బటహమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:81
లస: పప
6171 NDX0673640
పపరర: రరజగశశరగ� కకరడ�
భరస : మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:84/5/398
వయససస:59
లస: ససస స

6160 NDX2620425
పపరర: అరరణ వనమబల

6163 NDX2491272
పపరర: హహమ మన కసట జజజ

6155 NDX0282285
పపరర: రరజగశశరగ కనసమరర పపడడ�

భరస : రరఘవ
ఇసటట ననస:84-5-395
వయససస:50
లస: ససస స
94-204/805

6161 MLJ3490448
పపరర: ఆదదలకడమ జజగబ

94-201/549

తసడడ:ట వరమలలర వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:37
లస: ససస స
94-201/551

6164 NDX1814582
పపరర: వర పటసరద జజగబ

94-201/552

తసడడ:ట శకనవరస రరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:24
లస: పప

94-201/554
6166 AP151000357512
పపరర: వరమలలర వనసకటనరసససహరరవప
జజగబ
తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:46
లస: పప

6167 AP151000357084
పపరర: శకనవరసరరవప జజగబ
తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:55
లస: పప

6169 NDX2648319
పపరర: హహమ మణణకరసత జజగబ

6170 NDX1989120
పపరర: కకషష కలమమరగ బబ సదలపరటట

94-201/653

94-201/555

94-201/557

భరస : వనసకటబచలస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:84/5/398
వయససస:47
లస: ససస స
94-201/559

తసడడ:ట వనసకట చలస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:84/5/398
వయససస:34
లస: పప

భరస : పటభబ పటసరద
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:34
లస: ససస స

94-201/546

94-204/934

తసడడ:ట నరసససహరరవప జజజ
ఇసటట ననస:84-5-397
వయససస:20
లస: పప

6172 NDX1685371
పపరర: కరరగసక బబ సదలపరటట

94-204/129

భరస : ససరగసదట బబబబ�
ఇసటట ననస:84/5/395
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట వర మలలర జజగబ
ఇసటట ననస:84-5-397
వయససస:20
లస: పప
94-201/558

6152 NDX2333755
పపరర: నరసససహ రరవప కకరరకలల

94-201/548 6158 NDX2880029
6157 MLJ3687787
పపరర: ససరగసదట బబబబ కనసమరర పపడడ�
పపరర: వజయ కలనసతతరర

94-201/561 6175 NDX0460576
6174 NDX0673418
పపరర: ననగతషలసస కకరణమయ కకలక
పపరర: ఈశశరగ కనకస
ర రగ�

భరస : లకడమ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:32
లస: ససస స

94-201/545

భరస : రరజ వనమబల
ఇసటట ననస:84-5-395/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/397
వయససస:39
లస: ససస స
6165 NDX1908054
పపరర: అవననశ జగబ

6154 NDX0284844
పపరర: శవ ననగ పరరశత మబకకసపరటట

94-202/448

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:84-5-393
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84/5/395
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట పసడయఖ
ఇసటట ననస:84-5-395
వయససస:37
లస: పప
6162 MLJ3490463
పపరర: భబలకడమ జజగబ

94-201/544

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/395
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమకకటట
ఇసటట ననస:84/5/395
వయససస:47
లస: పప
6159 NDX2879609
పపరర: రరఘవ కలనసతతరర

6151 AP151000357354
పపరర: శకనవరసరరవప కకరరకలల

6149 MLJ3485588
పపరర: ననరరయణ భరతస

తసడడ:ట నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/393
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగరసదట బబబబ కలసచపప
ఇసటట ననస:84-5-393
వయససస:19
లస: ససస స
6156 MLJ3688207
పపరర: వనసకటటశశరరర మబకకసపరటట

94-202/447

తసడడ:ట అపపల సరశమ�
ఇసటట ననస:84/5/392
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/393
వయససస:43
లస: ససస స
6153 SQX2179497
పపరర: దసరర భవన కలసచపప

6148 MLJ3688199
పపరర: సతనఖరరవప గబరరనన

6173 NDX1449215
పపరర: సశపర బబయ బబ సదదల

94-201/560

భరస : శవ శసకర సససగ
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:32
లస: ససస స
94-201/562

6176 NDX0282053
పపరర: లకడమ కనకస

94-201/563

భరస : పటభబ కకశశర
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:44
లస: ససస స
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6177 AP151000360255
పపరర: జజనకక కనకస

94-201/564

భరస : పపరషచసదట రరవప
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:68
లస: ససస స
6180 AP151000357009
పపరర: పటభబకకషప ర కనకస

94-201/567

94-204/936

94-201/571

94-221/789

94-202/451

94-202/454

94-202/457

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:57
లస: ససస స

6190 AP151000360258
పపరర: రరజగశశరగ గబసజ

6193 NDX1937871
పపరర: లకమణ రరవప మమమడడ

6196 NDX1887944
పపరర: అసకమమ చతసబబటట

6199 NDX1068220
పపరర: అయఖపప చతసబబటట

94-202/460

6202 NDX0877076
పపరర: రమణ చతసబబటట

94-202/449

6205 AP151000360543
పపరర: అనరపపరర చసబబటట
భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:65
లస: ససస స

6185 NDX1254085
పపరర: నరరపమమ D

94-201/570

6188 MLJ3687845
పపరర: రరమ ససబబబరరడడ దతశస

94-201/573

6191 NDX0597831
పపరర: రవకకరణ గబసజ

94-202/450

తసడడ:ట గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:84/5/402
వయససస:29
లస: పప
94-202/452

6194 NDX0872788
పపరర: సపజదమమ పపలమర�

94-202/453

భరస : మహహష�
ఇసటట ననస:84/5/406
వయససస:30
లస: ససస స
94-202/455

6197 NDX1069996
పపరర: ఈశశరమమ చతసబబటట

94-202/456

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84/5/407
వయససస:30
లస: ససస స
94-202/458

6200 NDX1068238
పపరర: అసకమమ రరవప చతసబబటట

94-202/459

తలర : సరమమమ జఖస
ఇసటట ననస:84/5/407
వయససస:36
లస: పప
94-202/461

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-202/463

94-201/569

తసడడ:ట వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:84/5/400
వయససస:59
లస: పప

తలర : సరమమమ జఖస
ఇసటట ననస:84/5/407
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమమసజననయబలల చసబబటట
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:27
లస: ససస స
6204 NDX0872994
పపరర: సరమమమ జఖస చతసబబటట�

94-201/572

భరస : అయఖపప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84/5/407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84/5/407
వయససస:31
లస: ససస స
6201 NDX1716341
పపరర: వనసకట రమణ చసబబటట

6187 MLJ3687852
పపరర: మహన రరడడడ దతశస

6182 AP151000357355
పపరర: పపరష చసదటరరవప కనకస

తసడడ:ట రరమ ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:84/5/400
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏలర యఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:84/5/403
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరగష గగగబల
ఇసటట ననస:84/5/406
వయససస:36
లస: ససస స
6198 NDX1070002
పపరర: సలలనన చతసబబటట

94-2/1256

భరస : గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:84/5/402
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ మమచతరర
ఇసటట ననస:84/5/403
వయససస:48
లస: ససస స
6195 NDX2047752
పపరర: కకకషషవనణణ గగగబల

6184 NDX2646065
పపరర: వనణబగగపరల ససదబ నబతష
స ల

94-201/566

తసడడ:ట శరఖమలయఖ
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట రరమ ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:84/5/400
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట వనణబగగపరల
ఇసటట ననస:84-5-400
వయససస:29
లస: ససస స
6192 NDX1716465
పపరర: రసగమమ మమచతరర

94-201/568

తసడడ:ట బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-5-400
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమ ససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:84/5/400
వయససస:51
లస: ససస స
6189 NDX2649168
పపరర: శరరష ససదబ నబతష
స ల

6181 MLJ3687829
పపరర: వర శశఖరరరవప పప తన

6179 AP151000357049
పపరర: పటభబపటసరద కనకస

తసడడ:ట పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట శకరరమబలల
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట పటభబ కకశశర కనకస
ఇసటట ననస:84-5-399
వయససస:19
లస: ససస స
6186 NDX0283234
పపరర: ననగ మలర శశరగ దతశస

94-201/565

తసడడ:ట బసవపపనరయఖ
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట పపరషచసదటరరవప
ఇసటట ననస:84/5/399
వయససస:49
లస: పప
6183 NDX2993921
పపరర: పటవలర క కనకస

6178 NDX0865477
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకలక
ర రగ

6203 NDX0873034
పపరర: రమణ ఇరగదసడడర

94-202/462

తసడడ:ట సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-202/464

6206 NDX0920447
పపరర: రరమమసజననయబలల చతసబబటట

94-202/465

తసడడ:ట సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:32
లస: పప
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6207 NDX0869768
పపరర: నరసససహరరవప చతసబబటట

94-202/466

తసడడ:ట శసకర
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:35
లస: పప
6210 NDX1799891
పపరర: పరమమశశరగ గసజ

94-202/469

94-202/472

94-202/475

94-202/478

94-202/481

94-202/483

తసడడ:ట శక రరమబలల గగసస
ఇసటట ననస:84/5/414
వయససస:31
లస: పప

6220 NDX0872804
పపరర: లకడమ సససహదద�ట

6223 NDX2821890
పపరర: మలర అసకమమ రరవప

6226 NDX1756164
పపరర: శక దతవ మలలర

94-202/486

6229 NDX0285668
పపరర: అసజమమ� అలకకటట�

94-202/479

94-202/703

6232 NDX0881243
పపరర: శవయఖ అలకలసట

94-202/484

6235 NDX0608547
పపరర: చసదనటవత మలర �
భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:84/5/415
వయససస:38
లస: ససస స

94-202/474

6218 NDX0920439
పపరర: భబలకడమ ససగడడ�

94-202/477

6221 NDX0869826
పపరర: వరసస సససహదద�ట

94-202/480

Deleted

తసడడ:ట కకషష�
ఇసటట ననస:84/5/411
వయససస:39
లస: పప
6224 NDX2329977
పపరర: రమఖశక మలలర

94-202/482

6227 NDX2330009
పపరర: మహహష మలలర

94-202/485

తసడడ:ట ససబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-5-412
వయససస:25
లస: పప
94-202/487

6230 NDX2065622
పపరర: కకటమమ ఆలకలసట

94-202/488

భరస : కకషష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84/5/413
వయససస:39
లస: ససస స
94-202/490

తసడడ:ట అసకమరరవప
ఇసటట ననస:84/5/413
వయససస:40
లస: పప
94-202/492

6215 AP151000360600
పపరర: వనసకటలకడమ మనరవ�

భరస : ససరగష మలలర
ఇసటట ననస:84-5-412
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/413
వయససస:36
లస: ససస స
94-202/489

94-202/471

భరస : పటసరద�
ఇసటట ననస:84/5/410
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-5-412
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/413
వయససస:54
లస: ససస స
6234 NDX1799834
పపరర: రరజగష గగసస

94-202/476

తసడడ:ట మలర చనర అకగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-5-411
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ అకగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/412
వయససస:50
లస: పప
6231 NDX0881300
పపరర: కకటటశశరమమ జడపలర �

6217 NDX1069988
పపరర: ధనలకడమ సససహదదట

6212 NDX1716325
పపరర: వనసకట రరవప గబసజ

భరస : పటసరద�
ఇసటట ననస:84/5/409
వయససస:51
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ట ససబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-5-412
వయససస:27
లస: ససస స
6228 MLJ3485471
పపరర: ససబబయఖ మలలర

94-202/473

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:84/5/411
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప
ఇసటట ననస:84/5/411
వయససస:44
లస: పప
6225 NDX2329928
పపరర: ససరగష మలలర

6214 NDX2392801
పపరర: కకషష సససహదదట

94-202/468

తసడడ:ట రరమయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84/5/407/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:84/5/410
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84/5/410
వయససస:35
లస: పప
6222 NDX1068105
పపరర: పటసరద అసగడడ

94-202/470

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర సససహదదట
ఇసటట ననస:84-5-408
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట పటసరద ససగడడ
ఇసటట ననస:84-5-409
వయససస:21
లస: పప
6219 NDX0869800
పపరర: లకమణరరవప సససహదదట

6211 NDX1716309
పపరర: మసగమమ గబసజ

6209 NDX0367706
పపరర: సదనశవరరవప చసబబటట

తసడడ:ట ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84/5/407/2
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:84/5/408
వయససస:55
లస: ససస స
6216 NDX2527612
పపరర: అయఖపప ససగడడ

94-202/467

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/407/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటబటవప గసజ
ఇసటట ననస:84/5/407/2
వయససస:30
లస: ససస స
6213 MLJ3490539
పపరర: సససహదద�ట ననగగసదటస�

6208 NDX0951723
పపరర: శసకరరరవప చతసబబటట

6233 NDX1069954
పపరర: భవరన గగసస

94-202/491

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:84/5/414
వయససస:28
లస: ససస స
94-202/493

6236 NDX0490482
పపరర: ననగరరజ మలలర �

94-202/494

తసడడ:ట శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:84/5/415
వయససస:41
లస: పప
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94-241/951

తసడడ:ట ననగరరజ మలలర
ఇసటట ననస:84-5-415
వయససస:20
లస: ససస స
6240 MLJ3687936
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడనరర

94-202/497

94-202/500

94-202/503

94-202/505

94-202/508

94-202/511

94-202/504

6250 NDX1812339
పపరర: కలమమరగ తతమబల

6253 NDX1479857
పపరర: ననగ బబబబ గగలట

6256 NDX1989807
పపరర: నరమద గబడలకరగ

94-202/514

6259 MLJ3485778
పపరర: బబబబజ గబడలకరగ

94-202/506

94-202/517

6264 AP151000357552
పపరర: ససరగష బబబబ మరగయసపలర

94-202/520

6262 AP151000360662
పపరర: కకషషకలమమరగ మరగయమల పలర

94-202/509

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/425
వయససస:80
లస: పప

94-202/502

6248 NDX3252376
పపరర: మధవ బటటట ల

94-204/1004

6251 NDX1479725
పపరర: ధన లకడమ గగలస

94-202/507

6254 MLJ3687944
పపరర: అసకమమరరవప బసడనరర

94-202/510

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/422
వయససస:29
లస: పప
94-202/512

6257 MLJ3490927
పపరర: శరసత గబడడలకరగ

94-202/513

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:84/5/423
వయససస:53
లస: ససస స
94-202/515

6260 AP151000360264
పపరర: అమరమమ మలలర

94-202/516

భరస : పపదబకగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/424
వయససస:75
లస: ససస స
94-202/518

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/425
వయససస:44
లస: ససస స
6265 AP151000357050
పపరర: సరసబశవరరవప మరగయసపలర

6245 NDX0864892
పపరర: ననరరయణమమ మలలర

భరస : శవ రతర చనరగ గగలస
ఇసటట ననస:84-5-422
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట వరభదటచనరగ
ఇసటట ననస:84/5/423
వయససస:58
లస: పప

6261 NDX2280733
పపరర: జజజ న పటసనన అసబకర
మరగయసపలర
తసడడ:ట ససరగష బబబబ మరగయసపలర
ఇసటట ననస:84-5-425
వయససస:24
లస: ససస స

94-202/499

భరస : దసరర రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:84-5-421
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబలమజ గబడలకరగ
ఇసటట ననస:84/5/423
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబజ
ఇసటట ననస:84/5/423
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/425
వయససస:47
లస: పప

6247 NDX0869750
పపరర: రమణనరరవప యమ�

6242 NDX1223866
పపరర: శవకలమమరగ యనసమబల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84/5/421
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట ససవర రతర చనరగ గగలట
ఇసటట ననస:84-5-422
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:84-5-422
వయససస:61
లస: పప
6258 MLJ3485760
పపరర: బబలమజ గబడలకరగ

94-202/501

భరస : వనసకట రమణ తతమబల
ఇసటట ననస:84/5/422
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రమణ తతమబల
ఇసటట ననస:84/5/422
వయససస:24
లస: పప
6255 NDX0310847
పపరర: శవరతర చనరరఖలల� గగలస �

6244 NDX0283648
పపరర: కకటటశశరగ మలలర

94-202/496

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84/5/418
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/421
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84/5/422
వయససస:27
లస: ససస స
6252 NDX1812388
పపరర: ససరగష తతమబల

94-202/498

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:84/5/421
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/421
వయససస:29
లస: పప
6249 NDX1989872
పపరర: అసక లకడమ బసడనరర

6241 MLJ3687928
పపరర: ఆసజననయబలల బసడనరర

6239 NDX0283978
పపరర: సరమమమ జఖస బసడనరర

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/417
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84/5/417
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట చతనరయఖ
ఇసటట ననస:84/5/418
వయససస:36
లస: పప
6246 NDX0490029
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలర

94-202/495

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/417
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84/5/417
వయససస:31
లస: పప
6243 NDX1223858
పపరర: శకనవరస యనసమబల

6238 NDX0284067
పపరర: ఉమమహహశశరగ బసడనరర

6263 AP151000360266
పపరర: పదనమవత మరగయసపలర

94-202/519

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84/5/425
వయససస:70
లస: ససస స
94-202/521

6266 NDX2330249
పపరర: సశపర బబయ బబ సదదల

94-202/522

భరస : శవ శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:84-5-426
వయససస:31
లస: ససస స
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6267 NDX0673228
పపరర: దధపసస వనసకట ననగ అసజన
కకతస మమసస
తసడడ:ట బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/426
వయససస:32
లస: ససస స

94-202/523

6270 AP151000357251
పపరర: బబబబరరవప కకతస మమసస

94-202/526

94-202/528

94-202/531

94-202/534

94-202/537

94-202/539

94-202/542

భరస : రరమబలల పరననస
ఇసటట ననస:84/5/435
వయససస:43
లస: ససస స

6280 NDX1945452
పపరర: కకషష గడబస

6283 AP151000357008
పపరర: బబబబ గడడ స

6286 NDX0762070
పపరర: భవరన మలలర

6289 NDX1467365
పపరర: శకనవరస బసడడ

94-202/545

6292 NDX0284729
పపరర: ససవమమలలర

94-202/535

6295 NDX2109511
పపరర: సరయ తతజ పరననస
తసడడ:ట రరమబలల పరననస
ఇసటట ననస:84/5/435
వయససస:24
లస: పప

6275 MLJ3687910
పపరర: శకనవరస కరగగతనల

94-202/530

6278 NDX1069970
పపరర: హహమలత గడడ స

94-202/533

6281 NDX2454965
పపరర: మమధవ పరసస

94-202/622

భరస : శకనవరససలల పరసస
ఇసటట ననస:84-5-431 5TH LANE
వయససస:36
లస: ససస స
94-202/538

6284 NDX2583920
పపరర: వనసకటటష బసడడ

94-142/1131

తసడడ:ట శశషష
ఇసటట ననస:84-5-433
వయససస:21
లస: పప
94-202/540

6287 NDX0284117
పపరర: వనసకటటశశరమమ బసడడ

94-202/541

భరస : శశషష
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:44
లస: ససస స
94-202/543

6290 NDX0273631
పపరర: సతఖననరరయణ మలలర

94-202/544

తసడడ:ట బబలరరజ
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:35
లస: పప
94-202/546

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84/5/434
వయససస:41
లస: ససస స
94-202/548

94-204/937

భరస : శకకకషష
ఇసటట ననస:84/5/429
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషష బసడడ
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:46
లస: పప
6294 NDX2109503
పపరర: వజయలకడమ పరననస

94-202/532

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:51
లస: ససస స
6291 MLJ3687951
పపరర: శశషష బసడడ�

6277 NDX2280717
పపరర: కకటటశశరగ గడబస

6272 NDX2837904
పపరర: శవ శసకర సససగ బబ సదదల

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/427
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట మసరసననటవప
ఇసటట ననస:84/5/432
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84/5/433
వయససస:28
లస: ససస స
6288 NDX0362566
పపరర: శవమమ మలలర

94-202/529

తసడడ:ట మసరసన రరవప గడబస
ఇసటట ననస:84/5/429
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/432
వయససస:56
లస: ససస స
6285 NDX1799727
పపరర: కకటటశశరమమ మలలర

6274 NDX0283911
పపరర: వనసకట లకడమ కరగగతనల

94-202/525

తసడడ:ట సరయబబబబ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:84-5-426
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరగష గడబస
ఇసటట ననస:84-5-429
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష గడబస
ఇసటట ననస:84-5-429
వయససస:32
లస: పప
6282 NDX0284687
పపరర: అనరపపరష గడబస

94-202/527

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/427
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట వరదయఖ
ఇసటట ననస:84/5/427
వయససస:61
లస: పప
6279 NDX2280691
పపరర: ససరగష గడబస

6271 AP151000357015
పపరర: రరమయఖ తనడతపలర

6269 NDX2330272
పపరర: శవ శసకర సససగ బబ సదదల

తసడడ:ట సరయ బబబబ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:84-5-426
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84/5/426
వయససస:85
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84/5/427
వయససస:33
లస: ససస స
6276 MLJ3687902
పపరర: ససబబయఖ కరగగతనల

94-202/524

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84/5/426
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/426
వయససస:60
లస: పప
6273 NDX0283945
పపరర: శకలత కరగగతనల

6268 NDX0283564
పపరర: పదనమవత కకతస మమసస

6293 AP151000357071
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర

94-202/547

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84/5/434
వయససస:70
లస: పప
94-202/549

6296 NDX2109529
పపరర: రరమబలల పరననస

94-202/550

తసడడ:ట మసరసనయఖ పరననస
ఇసటట ననస:84/5/435
వయససస:50
లస: పప
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94-202/551

భరస : సనరగ బబబబ అలమర
ఇసటట ననస:84/5/436
వయససస:36
లస: ససస స
6300 NDX2112365
పపరర: శకనవరస రరవప బబ రరగడడ

94-202/554

94-202/557

94-202/560

94-202/563

94-202/565

94-202/568

94-202/571

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/440
వయససస:48
లస: ససస స

94-202/559

6307 MLJ3490570
పపరర: దమయసత గబసజ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:55
లస: ససస స
94-202/561

6310 MLJ3688074
పపరర: పరనకరలల గబసజ�

6313 AP151000360286
పపరర: ననగ మలలర శశరగ గబసజ

6316 MLJ3485463
పపరర: కకషష గబసజ

6319 NDX2527562
పపరర: కకసడరరడడడ మదన
బ రగ

94-204/131

6322 NDX2536878
పపరర: లలమవత మదన
బ రగ

94-202/564

6325 NDX0865527
పపరర: ధరరమరరవప మమడబబ యన
తసడడ:ట సరసబమబరగస
ఇసటట ననస:84/5/440
వయససస:51
లస: పప

94-202/562

6311 NDX3024775
పపరర: లలమవత దతవ బబలరసకకసడ

94-202/704

భరస : రసబబబబ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-5-438
వయససస:29
లస: ససస స
94-202/566

6314 AP151000357279
పపరర: లకమణ రరజజ గబసజ

94-202/567

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/438/1
వయససస:48
లస: పప
94-202/569

6317 NDX2184307
పపరర: అరరణన గబనజ

94-202/570

భరస : ఆసజననయబలల గబనజ
ఇసటట ననస:84/5/438/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-202/572

6320 NDX0800284
పపరర: లలమవత మదన
బ రగ

94-204/130

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:84-5-439
వయససస:58
లస: ససస స
94-204/132

భరస : కకసడరరడడడ మదన
బ రగ
ఇసటట ననస:84-5-439
వయససస:65
లస: ససస స
94-202/574

6308 MLJ3686458
పపరర: బబజబబబబ� గబసజ�
తసడడ:ట ఏడడక�ంసడలల�
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరడడడ మదన
బ రగ
ఇసటట ననస:84-5-439
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-5-439
వయససస:74
లస: పప
6324 MLJ3490505
పపరర: ఇసదదరర చసదస

6305 AP151000360285
పపరర: రమణమమ గబసజ

తసడడ:ట పరనకరలల
ఇసటట ననస:84/5/438/1
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/438/2
వయససస:45
లస: పప
6321 NDX0802140
పపరర: కకసడనరరడడడ మదన
బ రగ

94-202/558

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84/5/438/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట పరనకరలల
ఇసటట ననస:84/5/438/1
వయససస:70
లస: పప
6318 MLJ3485851
పపరర: వరరసజననయబలల గబసజ

94-202/556

తసడడ:ట అసకమమ�
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:91
లస: పప

భరస : లకమణ రరజ
ఇసటట ననస:84/5/438/1
వయససస:39
లస: ససస స
6315 AP151000357224
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

6302 NDX0061028
పపరర: ననగ వనసకట సతష బబబబ
ఆలపరటట
తసడడ:ట రరమ గగపరల
ఇసటట ననస:84/5/437
వయససస:44
లస: పప

భరస : పరనకరలల
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:ట పరనకరలల�
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:65
లస: పప
6312 MLJ3490315
పపరర: రరజజ రరజగశశరగ

6304 NDX1989898
పపరర: రమణమమ తషరక

94-202/553

94-202/555

భరస : ఆనసద రరవప తషరక
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:56
లస: ససస స
6309 AP151000357323
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజ�

6301 NDX0084491
పపరర: రరజజరతరకలమమరగ ఆలపరటట

6299 MLJ2171619
పపరర: లకమమమ బబ రరగడడ

భరస : ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:84/5/436
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకట సతష బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/437
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ
ఇసటట ననస:84/5/438
వయససస:34
లస: ససస స
6306 AP151000360287
పపరర: ఆదదలకడమ కలసచనల

94-202/552

భరస : శకనవరస రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:84/5/436
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట ఈశశరయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:84/5/436
వయససస:50
లస: పప
6303 NDX0284190
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గబసజ

6298 NDX2112373
పపరర: లకడమ కలమమరగ బబ రరగడడ

6323 NDX0864942
పపరర: గగరగ మమడబబ యన�

94-202/573

భరస : ధరరమరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/440
వయససస:41
లస: ససస స
94-202/575

6326 MLJ3485372
పపరర: శకనవరసరరవప చసదస

94-202/576

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/440
వయససస:53
లస: పప
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6327 NDX2904803
పపరర: అపరపరరవప అనరదనసస

94-201/733

తసడడ:ట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:46
లస: పప
6330 NDX2455038
పపరర: రరజఖలకడమ బతష
స ల

94-202/578

94-202/581

94-202/584

94-202/706

94-202/586

94-202/589

94-202/661

6340 NDX2749877
పపరర: పటసనర లకడమ అనరదనసస

6343 NDX0039024
పపరర: ననగలకడమ మమధసరగ గరసస

6346 NDX0275305
పపరర: ననగకకరణ కలమమర గరసస

94-204/133

6351 NDX2563450
పపరర: ననగగశశరగ గగరర

94-204/807

6349 MLJ2170272
పపరర: అపరపరరవప అననర దనసస

94-202/707

తసడడ:ట హరగకకషష గగరర
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:42
లస: ససస స

94-202/587

6355 NDX0872747
పపరర: లకడమ తనరరర�
భరస : జగదధష కలమమర�
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:34
లస: ససస స

94-202/583

6338 NDX3033735
పపరర: అపప రరవప అనరదనసన

94-202/705

6341 MLJ3491123
పపరర: రమమదతవ తతట

94-202/585

6344 AP151000360515
పపరర: ధనలకడమ గరసస

94-202/588

భరస : బటహమస
ఇసటట ననస:84/5/443
వయససస:55
లస: ససస స
94-202/590

6347 MLJ3485455
పపరర: బటహమస గరసస

94-202/591

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/443
వయససస:61
లస: పప
94-204/134

6350 NDX2563468
పపరర: హరగకకషష గగరర

94-204/806

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప గగరర
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:46
లస: పప
94-204/808

తసడడ:ట హరగకకషష గగరర
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:23
లస: పప
94-202/592

6335 AP151000357335
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/5/441/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:48
లస: పప
6352 NDX2643989
పపరర: ఆదదతఖ గగరర

94-202/580

తసడడ:ట ససబబ రరవప అనరదనసన
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట బటహమస
ఇసటట ననస:84/5/443
వయససస:37
లస: పప

6348 MLJ2170413
పపరర: లకడమపటసనర కలమమరగ
అనరమదనసస
తసడడ:ట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:32
లస: ససస స

6337 NDX2638229
పపరర: హహమ రసగ ననయకమమ మత

6332 NDX2455004
పపరర: పదనమవత బతష
స ల

తసడడ:ట అసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/441
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట బటహమస
ఇసటట ననస:84/5/443
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/443
వయససస:70
లస: ససస స

6354 NDX0873000
పపరర: దసరరరభవరన తనరరర�

94-202/582

భరస : అపరపరరవప అనరదనసస
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/441/1
వయససస:50
లస: పప
6345 AP151000360514
పపరర: ససతనరరవమమ గరసస

6334 NDX1716002
పపరర: ననగ సరయ తతట

94-202/577

భరస : వర రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర మత
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప అనరదనసస
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:45
లస: పప
6342 AP151000357338
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

94-202/579

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:84/5/441
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84/5/441
వయససస:84
లస: పప
6339 NDX2889095
పపరర: అపరపరరవప అనరదనసస

6331 NDX0864348
పపరర: లకడమ తతట

6329 NDX2454791
పపరర: లకడమ పటసనర తతట

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84/5/441
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:84/5/441
వయససస:78
లస: ససస స
6336 AP151000357151
పపరర: అసకరరరవప తతట

94-201/734

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట వర రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-5-441
వయససస:32
లస: ససస స
6333 NDX0864744
పపరర: రసగమమ తతట

6328 NDX2905610
పపరర: పటసనర లకడమ అనరదనసస

6353 NDX2567352
పపరర: లకడమ తటవనణణ గగరర

94-204/809

తసడడ:ట హరగకకషష గగరర
ఇసటట ననస:84-5-443
వయససస:20
లస: ససస స
94-202/593

6356 NDX0705228
పపరర: కకషష వనణణ లసగగశశటట

94-202/594

భరస : వరయఖ లసగగశశటట
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:37
లస: ససస స
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94-202/595

భరస : గబరరబబబబ�
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:56
లస: ససస స
6360 NDX0869552
పపరర: ననగగశశరరరవప తనరరర

94-202/598

94-202/600

94-202/603

94-202/606

94-202/609

94-202/611

6370 NDX1990358
పపరర: పటభబవత బతష
స ల

6373 NDX1622266
పపరర: వనసకస రమణ పలర పప

6376 NDX2330835
పపరర: బబగస షపక

94-202/614

6379 NDX2330124
పపరర: వజయ లకడమ ససగగనస

94-202/617

6382 AP151000357128
పపరర: రరమకకషరషరరవప బసడడ�
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84/5/447
వయససస:64
లస: పప

6384 NDX2280881
పపరర: ససరగష కలమమర చసదదలల

6385 NDX2641983
పపరర: కరరణ కకరస గ షపక

94-204/137

భరస : చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:84-5-449
వయససస:25
లస: ససస స

94-202/599

6365 NDX2136258
పపరర: మహహష బబబబ చలమర

94-202/602

6368 NDX2408441
పపరర: దసరర పటసరద అలర స

94-202/605

తసడడ:ట బబబబరరవప అలర స
ఇసటట ననస:84-5-445
వయససస:31
లస: పప
94-202/607

6371 NDX1069855
పపరర: పరరశత చతసబబటట

94-202/608

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84/5/446
వయససస:40
లస: ససస స
94-202/610

6374 NDX2655447
పపరర: ససదఖ రగబఠ

94-237/842

భరస : బబయరర రగబఠ
ఇసటట ననస:84-5-446
వయససస:34
లస: ససస స
94-202/612

6377 NDX2330710
పపరర: జజనకక అడప

94-202/613

భరస : బబల కకషష అడప
ఇసటట ననస:84-5-447
వయససస:30
లస: ససస స
94-202/615

భరస : శకనవరసరరవప ససగగనస
ఇసటట ననస:84-5-447
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట చనర మలర కరరరర న రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-5-447
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:84-5-449
వయససస:37
లస: పప

94-202/604

భరస : అమద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:84-5-446/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:84/5/447
వయససస:57
లస: ససస స
6381 NDX2330686
పపరర: బబల కకషష అడప

6367 NDX2330082
పపరర: యయససకకరణ చలమర

6362 NDX2408458
పపరర: అననజ అలర స

తసడడ:ట కకసడల రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84/5/445
వయససస:23
లస: పప

భరస : మబసలయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84/5/446
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-5-446/1
వయససస:27
లస: ససస స
6378 AP151000360533
పపరర: లకడమ రరజఖస బసడడ�

94-202/601

భరస : శవ ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84/5/446
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ పటసరద వరకలబబ దసకల
ఇసటట ననస:84/5/446
వయససస:42
లస: ససస స
6375 NDX2330926
పపరర: హససనన షపక

6364 NDX1716234
పపరర: వనసకరయమమ చలమర

94-202/597

భరస : దసరర పటసరద అలర స
ఇసటట ననస:84-5-445
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడలరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-5-445
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట పపదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84/5/445
వయససస:48
లస: పప
6372 NDX1660852
పపరర: ననగమణణ వరకలబబ దసకల

94-204/135

భరస : సరసబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84/5/445
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:84/5/445
వయససస:25
లస: పప
6369 AP151000357059
పపరర: కకసడలరరవప చలమర�

6361 NDX1685942
పపరర: వనసకటటశ నలర మతష

6359 NDX0869735
పపరర: జగదధష కలమమర తనరరర

తసడడ:ట గబరరబబబబ
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:84-5-444
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84/5/445
వయససస:44
లస: ససస స
6366 NDX1455725
పపరర: ససగబణ కలమమర చలమర

94-202/596

భరస : మబరళపటసరద
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరబబబబ
ఇసటట ననస:84/5/443/A
వయససస:36
లస: పప
6363 NDX1716242
పపరర: పదమ చలమర

6358 NDX0608323
పపరర: మసజల పటసరద తరరమలశశటట

94-202/616
6380 NDX1764639
పపరర: వనసకట శరఖమ కలమమర బసడడ

తసడడ:ట రరమ కకషష రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84/5/447
వయససస:24
లస: పప
94-202/618

6383 NDX2280873
పపరర: ననగ ససషమ చసదదలల

94-204/136

భరస : ససరగష కలమమర చసదదలల
ఇసటట ననస:84-5-449
వయససస:29
లస: ససస స
94-204/810

6386 NDX0280180
పపరర: రరజగశశరగ సదసటట

94-204/138

తసడడ:ట రవసదట సదసత
ఇసటట ననస:84-5-453
వయససస:43
లస: ససస స
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6387 NDX1172527
పపరర: పదమ పపరరమమళళ
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94-204/139

భరస : జగన పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:84-5-484
వయససస:34
లస: ససస స
6390 NDX2065507
పపరర: అననరరధ మదసగబల

94-204/142

94-204/145

94-204/146

94-204/149

94-204/152

94-204/155

94-204/158

తసడడ:ట నరసససహరరవప లలట కలపపస
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:43
లస: పప

6400 AP151000369047
పపరర: మలలర శశరగ రగఖ

6403 MLJ2174480
పపరర: రరజగష రగఖ

6406 AP151000366049
పపరర: చసదటశశఖర రగఖమ రగఖ

6409 AP151000369050
పపరర: పదనమవత రగఖ

94-204/161

6412 NDX0137356
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస గబసజ

94-204/150

6415 AP151000366051
పపరర: రమమష రగఖ
తసడడ:ట ససబబబరరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:63
లస: పప

6395 NDX2688570
పపరర: రఘబ సరయ చతసబబటట

94-202/660

6398 NDX1371160
పపరర: ననగమణణ రగఖ

94-204/148

6401 NDX0815084
పపరర: ససదధప రగఖమ

94-204/151

తసడడ:ట రరజ మననరర రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:31
లస: పప
94-204/153

6404 NDX1371178
పపరర: మసరసన రరవప రగక

94-204/154

తసడడ:ట శవ పటసరద రరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:51
లస: పప
94-204/156

6407 NDX0842872
పపరర: రరమలకడమ కకసనరగ

94-204/157

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకకసనరగ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:30
లస: ససస స
94-204/159

6410 NDX1514737
పపరర: సరయ చరణ కలమమర
మబపసరగశశటట
తసడడ:ట ససబటహమణఖస మబపసరగశశటట
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:25
లస: పప

94-204/160

94-204/162

6413 NDX0842898
పపరర: శశషష కలమమర కకసనరగ

94-204/163

తసడడ:ట ఓసకరర మబరగస గబసజ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:31
లస: పప
94-204/164

94-204/144

భరస : మసరసన రరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమశ రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట రమమశ రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:30
లస: పప
6414 NDX2051498
పపరర: దసకలక రరజ కలపపస

94-204/147

తసడడ:ట ససబబబరరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకకసనరగ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:33
లస: ససస స
6411 NDX0559989
పపరర: ససనల రగఖ

6397 NDX0280073
పపరర: వనసకట ససజన రగక

6392 NDX2065481
పపరర: వనణబ బబబబ మదసగబల

తసడడ:ట బబ లర యఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-5-3666
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట చసదటశశఖర రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:62
లస: పప
6408 NDX0842229
పపరర: లలమరరణణ కకసనరగ

94-204/910

భరస : చసదనటశశఖర రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజ మననరర రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:32
లస: పప
6405 AP151000366501
పపరర: రరజమననరర రగఖ

6394 NDX2918159
పపరర: నరమల దరగమడడగబ

94-204/141

తసడడ:ట రవసదటబబబబ మదసగబల
ఇసటట ననస:84-5-487/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట చసదటశశఖరరరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజమననరర రగఖ
ఇసటట ననస:84-6-450
వయససస:54
లస: ససస స
6402 NDX0316570
పపరర: రవసదట రగఖమ

94-204/143

భరస : కకటటశశరరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-5-1290
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ కటబట
ఇసటట ననస:84-6-400
వయససస:25
లస: ససస స
6399 AP151000369571
పపరర: రతరకలమమరగ రగఖ

6391 NDX2065499
పపరర: ససవర కలమమరగ మదసగబల

6389 NDX1607334
పపరర: రతస యఖ పగడనల

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:84-5-484
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవసదటబబబబ మదసగబల
ఇసటట ననస:84-5-487/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర మదసగబల
ఇసటట ననస:84-5-487/1
వయససస:67
లస: పప
6396 NDX2333185
పపరర: దసరర కటబట

94-204/140

భరస : రతస యఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-5-484
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనణబ బబబబ మదసగబల
ఇసటట ననస:84-5-487/1
వయససస:34
లస: ససస స
6393 NDX2065515
పపరర: రవసదటబబబబ మదసగబల

6388 NDX1607326
పపరర: అసజల పగడనల

తసడడ:ట సతఖననరరయణ కకకసనరగ
ఇసటట ననస:84-6-451
వయససస:35
లస: పప
94-204/165

6416 MLJ3507126
పపరర: ససజజత తతట

94-204/166

తసడడ:ట సదనశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:36
లస: ససస స
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6417 NDX2043644
పపరర: అనతన కకటటశశరగ తతట
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94-204/167

భరస : వనసకట కకషష తతట
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:38
లస: ససస స
6420 MLJ3501152
పపరర: వనసకటకకషష తతట

94-204/170

94-204/173

6426 NDX1621961
పపరర: శకకరనస మబతనఖల

94-204/176

6424 NDX1976424
పపరర: సతఖవత శలస

6427 NDX1512749
పపరర: ననగగశశర రరవప తషలక
ర రగ

94-204/997

6430 NDX1976648
పపరర: ధన కకటటశశరగ రరదసట

భరస : వనసకట చలపత గడబస
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:71
లస: ససస స
94-204/183

తసడడ:ట ననగయఖ కకటకఓసమబలమ
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:39
లస: పప

94-204/178

94-204/184

6441 AP151000366063
పపరర: తరరపతయఖ యసగలశశటట

6442 AP151000366058
పపరర: అపరపరరవప యసగలశశటట

94-204/188

తసడడ:ట నరసయఖ ఎసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:48
లస: పప

6445 SQX1735117
పపరర: అభరరస యసగలశశటట
తసడడ:ట అపరపరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:22
లస: పప

94-204/175

6428 NDX3228681
పపరర: లకడమ సరశససమ గరజల

94-204/996

6431 MLJ2172088
పపరర: పదమ బబ మమననన

94-204/179

6434 NDX1496455
పపరర: రరమ కకషష బబ మమననన

94-204/182

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప బబ మమననన
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:27
లస: పప
6437 MLJ2172815
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప బబ మమననన

94-204/185

తసడడ:ట రసగసరశమ kommineni
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:58
లస: పప
94-204/186

6440 MLJ3507548
పపరర: asha యసగలశశటట

94-204/187

తసడడ:ట కకషప ర కకషప ర
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:36
లస: ససస స
94-204/189

తసడడ:ట నరసయఖ ఎసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:50
లస: పప
94-204/940

6425 NDX1512756
పపరర: శరగమణణ తషలక
ర రగ

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప బబ మమననన
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:48
లస: ససస స

6436 NDX1976630
పపరర: కకటటశశర రరవప రరదసట

6439 NDX1729948
పపరర: అనల శక యసగలశశటట

94-204/172

భరస : అరరర న రరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:92
లస: ససస స

94-204/181

తసడడ:ట అపరపరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:46
లస: ససస స

94-204/177

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర రరదసట
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:47
లస: పప
94-204/938

6422 AP151000366135
పపరర: సదనశవరరవప తతట

భరస : ననగగశశర రరవప తషలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:46
లస: ససస స

6433 NDX1753863
పపరర: వనసకట ననగ తటననధ బబబబ
బబ మమననన
తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప బబ మమననన
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట ననగ తటననథ బబబబ బబ మమననన
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:26
లస: ససస స

6444 NDX2871317
పపరర: అనసనయ యసగలశశటట

94-204/174

భరస : కకటటశశర రరవప రరదసట
ఇసటట ననస:84-6-454
వయససస:42
లస: ససస స
94-204/180

94-204/169

తసడడ:ట ససబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర తషలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:54
లస: పప

భరస : అరరర న రరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:40
లస: ససస స

6438 NDX2870277
పపరర: ససమఖ బబ మమననన

94-204/171

భరస : వరబబబబ శలస
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:34
లస: పప

6435 NDX2106889
పపరర: కకషష కకటకఓసమబలమ

6421 MLJ3501087
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లలయ

6419 AP151000369134
పపరర: రరజఖలకడమ తతట

భరస : సదనశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటరమణయఖ లలయ
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:53
లస: పప

6423 NDX1976556
పపరర: ననగ సరయ దసరర మమనక
తషలక
ర రగ
తసడడ:ట ననగగశశర రరవప తషలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-453
వయససస:24
లస: ససస స

6432 NDX2065390
పపరర: వనసకరయమమ గడబస

94-204/168

భరస : వనసకటటశశరరరవప లలయ
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట సదనశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-6-452
వయససస:41
లస: పప

6429 NDX3228723
పపరర: లకడమ కరసతమమ అడప

6418 MLJ3507076
పపరర: ససనత లలయ

6443 NDX2872091
పపరర: సశరరజఖస యసగలశశటట

94-204/939

భసధసవప: అపరపరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-455
వయససస:83
లస: ససస స
95-204/705

6446 AP151000366062
పపరర: రరమకకషష యసగలశశటట

94-204/190

తసడడ:ట నరసయఖ ఎసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-456
వయససస:44
లస: పప
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6447 MLJ3501020
పపరర: మధసవనసకటటష ఆకలల
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94-204/191

తసడడ:ట సరసబశవవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-457
వయససస:40
లస: పప
6450 NDX2870210
పపరర: ఉదయ జజఖత ఆకలల

94-204/942

6451 NDX0059709
పపరర: బసదస ఆకలల

94-204/195

6454 AP151000366069
పపరర: రరమకకషష ఆకలల ఆకలల

భరస : పటభబకర ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-459
వయససస:50
లస: ససస స
95-204/706

94-204/201

94-204/204

94-204/207

తసడడ:ట ఎ వ అసజరననయలల అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:43
లస: పప

6466 NDX1496190
పపరర: హరగత చమకలరగస

6469 NDX1839069
పపరర: సప ఉబబగయలకడమ అలర సశశటట

94-204/210

6472 NDX2100063
పపరర: ససతమహలకడమ అలర సశశటట

94-204/199

6475 NDX1932772
పపరర: భవరన శసకర అలర సశశటట
తసడడ:ట వరసజననయబలల అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:45
లస: పప

6455 NDX2870194
పపరర: ననగమలలర శశరగ ఆకలల

94-204/943

6458 NDX2332328
పపరర: పరరశత కలమమరగ మదసబల

94-204/198

6461 NDX1825902
పపరర: ఆదదతఖ వరద న చటటట ల

94-204/200

తలర : మమరరత భవరన చటటట ల
ఇసటట ననస:84-6-461
వయససస:29
లస: పప
94-204/202

6464 NDX0895995
పపరర: రసగమమ వస

94-204/203

భరస : వనసకటటశశరరరవప వస
ఇసటట ననస:84-6-462
వయససస:67
లస: ససస స
94-204/205

6467 MLJ3507134
పపరర: ననగవరదన చమకలరగస

94-204/206

భరస : ససబబబరరవప ఛఈమఖసరగర
ఇసటట ననస:84-6-463
వయససస:48
లస: ససస స
94-204/208

6470 NDX2332468
పపరర: ఉదయ శక తరణణ

94-204/209

భరస : నరసససహ రరవప తరణణ
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:36
లస: ససస స
94-204/211

భరస : వరరసజననయబలల అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:68
లస: ససస స
94-204/213

94-204/194

భరస : పపనర రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:84-6-460
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:38
లస: ససస స
6474 NDX1838996
పపరర: నరసససహ రరవప అలర సశశటట

94-204/944

తసడడ:ట ససబబబ రరవప చమకలరగస
ఇసటట ననస:84-6-463
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర ఛఈమఖసరగర
ఇసటట ననస:84-6-463
వయససస:60
లస: పప
6471 NDX1753913
పపరర: ధనలకడమ అలర సశశటట

6463 AP151000369119
పపరర: భబదతవమమ పససపపలలటట

6452 NDX0558379
పపరర: కకషషకలమమరగ నసదదపరటట

భరస : వనసకట రరమ కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-458
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-6-462
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప వరసర� వస
ఇసటట ననస:84-6-462
వయససస:55
లస: పప
6468 MLJ3501160
పపరర: ససబబబరరవప చమకలరగస

94-204/196

భరస : శవ ననగగశశరరరవప అలమర
ఇసటట ననస:84-6-461
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజజబబబబ ఆళళ
ఇసటట ననస:84-6-461
వయససస:34
లస: పప
6465 NDX0881425
పపరర: నరగససహరరవప వస

6460 NDX1083294
పపరర: ననగలకడమ alla

94-204/941

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:84-6-458
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-459
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససవర పటసరద చలలవరదద
ఇసటట ననస:84-6-460
వయససస:60
లస: ససస స
6462 NDX0608018
పపరర: అనల కలమమర ఆళళ

94-204/193

తసడడ:ట వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-458
వయససస:55
లస: పప

94-204/197 6457 NDX2870236
6456 AP151000369061
పపరర: లకడమ ననచనరమమ ఆకలల ఆకలల
పపరర: పటభకరరరవప ఆకలల

6449 NDX2870160
పపరర: మసరసనమమ ఆకలల

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-457
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరమకకకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-458
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:84-6-458
వయససస:53
లస: పప

6459 SQX1735224
పపరర: సరయ కలమమరగ చలలవరదద

94-204/192

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-457
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-6-457
వయససస:33
లస: ససస స
6453 NDX0316794
పపరర: వనసకటబటవప బసడనరర

6448 AP151000366068
పపరర: వనసకయఖ ఆకలల ఆకలల

6473 NDX2333193
పపరర: ససతమహలకడమ అలర సశశటట

94-204/212

భరస : ఆసజననయబలల అలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-6-464
వయససస:68
లస: ససస స
94-204/214

6476 NDX1621979
పపరర: వనజ కలమమరగ అలర మలర

94-204/215

తసడడ:ట చసదట శశఖర అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:25
లస: ససస స
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94-204/216

తసడడ:ట సతఖననరరయణ అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:25
లస: ససస స
6480 NDX1622084
పపరర: లకడమ అలర మలర

94-204/219

94-204/222

94-204/811

94-204/812

94-204/225

94-204/228

94-204/231

తసడడ:ట రరమయఖ గగసస
ఇసటట ననస:84-6-469
వయససస:57
లస: పప

6490 NDX2870384
పపరర: యలమసదరరవప శరనస

6493 NDX2333771
పపరర: శక దతవ అనరస

6496 NDX0607994
పపరర: కలమఖణణ అనరస

6499 NDX0947515
పపరర: చతజతనఖ శకకరసత దససపకలసడ

94-204/234

6502 NDX1775362
పపరర: ననగమణణ గగసస

94-204/945

6505 NDX0916833
పపరర: పరరశత పససపపలలటట
భరస : సతఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:31
లస: ససస స

6485 AP151000366081
పపరర: సతఖననరరయణ అలర మలర

94-204/224

6488 NDX2587947
పపరర: యలర మసద రరవప సనస

94-151/885

6491 NDX2870350
పపరర: అహలఖ దతవ శరనస

94-204/946

భరస : యలమసదరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-6-466
వయససస:63
లస: ససస స
94-204/226

6494 AP151000369080
పపరర: రమమదతవ ధనపగబసటర

94-204/227

భరస : భబసకరరరవప ధనపగబసటర 8
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:55
లస: ససస స
94-204/229

6497 MLJ2170736
పపరర: రరజశశఖర అనరస

94-204/230

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:40
లస: పప
94-204/232

6500 NDX0316869
పపరర: భబసకరరరవప దసపపపగబసటర

94-204/233

తసడడ:ట కకటటరతరస దసపపపగబసటర
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:65
లస: పప
94-204/235

భరస : శక రరమబలల గగసస
ఇసటట ననస:84-6-469
వయససస:52
లస: ససస స
94-204/237

94-204/221

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప సనస
ఇసటట ననస:84-6-466
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట లకడమనరసససహస అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:67
లస: పప
6504 NDX1775420
పపరర: శక రరమబలల గగసస

94-206/62

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:45
లస: పప
6501 AP151000366082
పపరర: ననగగశశర రరవప అనరస

6487 NDX1422765
పపరర: అలర మలర శవ పరరశత

6482 NDX1422757
పపరర: ససరగసదట అలర మలర

తసడడ:ట ససబబబరరవప అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:63
లస: ససస స
6498 AP151000366083
పపరర: శకనవరసరరవప అనరస

94-204/223

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-6-466
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరజజ శశఖర అనరస
ఇసటట ననస:84-6-468
వయససస:31
లస: ససస స
6495 NDX0606640
పపరర: జయమమ అనరస

6484 NDX2043560
పపరర: బసవయఖ అలర మలర

94-204/218

తసడడ:ట సతఖననరరయణ అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ allamalla
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యలర మసద రరవప సనస
ఇసటట ననస:84-6-466
వయససస:62
లస: ససస స
6492 NDX2333805
పపరర: లకడమ కలమఖణణ అనరస

94-204/220

తసడడ:ట ససబబ రరవప అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:53
లస: పప
6489 NDX2655942
పపరర: అహలఖ దతవ సనస

6481 AP151000369073
పపరర: వరరరఘవమమ అలర మలర

6479 NDX2043610
పపరర: ననగ లకడమ అలర మలర

భరస : బబటమమమసశర రరవప అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబ రరవప అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:39
లస: పప
6486 NDX2649531
పపరర: చసదట శశఖర అలర మలర

94-204/217

భరస : బసవయఖ అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసదట శశఖర అలర మలర
ఇసటట ననస:84-6-465
వయససస:41
లస: ససస స
6483 NDX2043594
పపరర: బబటమమమసశర రరవప అలర మలర

6478 NDX2043578
పపరర: పపరష అలర మలర

6503 NDX1961847
పపరర: రరసబబబబ శరనస

94-204/236

తసడడ:ట వనసకటటసరశరరర శరనస
ఇసటట ననస:84-6-469
వయససస:46
లస: పప
94-204/238

6506 MLJ3507092
పపరర: మమధవలత కలరగచతటట

94-204/239

తసడడ:ట ససబబబరరవప కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:37
లస: ససస స
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6507 MLJ2175891
పపరర: ననగవనసకటశకలత పప తరర సక

94-204/240

భరస : ననగరరజ పప తనరర సక
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:41
లస: ససస స
6510 NDX2171791
పపరర: పవన కలమమర కకమబమ

94-204/243

94-204/246

94-204/947

6514 NDX0137455
పపరర: సననతన తషలసస

6517 NDX3252319
పపరర: పటసనన తషలశ

94-204/250

6520 AP151000369084
పపరర: వజయలకడమ తషలసస

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:46
లస: పప

94-204/259

భరస : శకనవరసరరవప పసడలలన
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:39
లస: ససస స
6531 MLJ3507530
పపరర: కలమమరగ బబలరసకకసడ
భరస : మలర ఖమరరబనరరవప� �బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:49
లస: ససస స
6534 NDX2332757
పపరర: రరస సరయ శరకవణ కసచనరరల
తసడడ:ట లకమణ రరవప కసచనరరల
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:22
లస: పప

94-219/970

94-204/251

94-204/248

6518 NDX0280800
పపరర: అనత తషలసస

94-204/249

6521 MLJ3502549
పపరర: శకధర తషలసస

94-204/252

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:43
లస: పప

94-204/257

6527 NDX2332690
పపరర: లకడమ ససజజత కసచనరరల

తసడడ:ట సనరఖ ననగగశశరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప కసచనరరల
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:38
లస: ససస స

6529 NDX2280840
పపరర: వరలలటట పదనమవత

6530 NDX0060301
పపరర: లకడమ తనడడకకసడ

6532 MLJ3507902
పపరర: లకడమకకషషకలమమరగ తనడడకకసడ

6535 NDX0137414
పపరర: వనసకట నరగశ తనడడకకసడ

94-204/255

తసడడ:ట పపరయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:74
లస: పప

94-204/260

94-204/258

94-204/261

భరస : శకనవరస రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:48
లస: ససస స
94-204/263

భరస : సనరఖననగగశశరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:57
లస: ససస స
94-204/265

6515 NDX0802280
పపరర: తషలసస తషలసస

భరస : పటవణ తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరలలటట మధస కలమమర
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:41
లస: ససస స
94-204/262

94-204/245

తసడడ:ట పపరయఖ తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-471
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ట కకకషషమబరగస దసదన
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట లకమణ రరవప కసచనరరల
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:22
లస: ససస స

6512 NDX2171809
పపరర: వనసకరటరరవ కకమబమ

94-204/254 6524 AP151000366093
6523 MLJ3512803
పపరర: మలర కరరరర నరరవప దసడన దసదన
పపరర: పరమమశశర రరవప తషలసస

94-204/256 6526 NDX0280883
6525 NDX2332674
పపరర: లకడమ సరయ సరరశన కసచనరరల
పపరర: హరగత తనడడకకసడ

6528 NDX1083450
పపరర: మలలర శశరగ పసడనలననన

94-204/247

భరస : పరమమమశశరరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:67
లస: ససస స
94-204/253

94-204/242

తసడడ:ట వరరసరశమ కకమబమ
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:59
లస: పప

భరస : శసకర నరసససహ రరవప తషలశ
ఇసటట ననస:84-6-471
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప దసదన
ఇసటట ననస:84-6-472
వయససస:49
లస: ససస స
6522 AP151000366095
పపరర: పటవణ తషలసస

94-204/244

తసడడ:ట నరసససహ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-471
వయససస:38
లస: పప

భరస : శసకర నరసససహ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-471
వయససస:62
లస: ససస స
6519 MLJ3512860
పపరర: రరజఖలకకషడ దసదన

6511 NDX1380757
పపరర: మహన కలమమర కకమబమ

6509 MLJ3507639
పపరర: సనరఖకలమమరగ వరననస రరడడ

భరస : వనసకటటశశరరరవప వననమమసరరడడడ
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటబటవప కకమబమ కకమబమ
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:36
లస: పప

భరస : సననతన తషలసస
ఇసటట ననస:84-6-471
వయససస:36
లస: ససస స
6516 NDX3052289
పపరర: పటసనన తషలసస

94-204/241

తసడడ:ట గగపరలకకషష ట
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకరటరరవ కకమబమ
ఇసటట ననస:84-6-470
వయససస:36
లస: పప
6513 NDX1775628
పపరర: శక లకడమ తషలసస

6508 NDX1083260
పపరర: వనసకరయమమ ట

6533 MLJ2172104
పపరర: శరఖమలమదతవ తనడడకకసడ

94-204/264

భరస : shyamal తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:60
లస: ససస స
94-204/266

తసడడ:ట సనరఖ ననగగశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:30
లస: పప

6536 NDX0542399
పపరర: హనసమసత కకషరషరరవప
తనడడకకసడ
తసడడ:ట జగననరథ రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:34
లస: పప

94-204/267
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6537 NDX2280832
పపరర: వరలలటట మధస కలమమర

94-204/268

తసడడ:ట వరలలటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:45
లస: పప
6540 NDX1077205
పపరర: శకనవరసరరవప పస పస

94-204/271

94-204/948

95-204/707

94-204/276

6552 NDX2112480
పపరర: వనసకట రటమ మమ ఎకరకరగర

94-204/279

తసడడ:ట ఆసజననయబలల తరరకకవప
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-474
వయససస:37
లస: పప

94-204/282

భరస : చనరశకనవరసరరవప మలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:38
లస: ససస స

94-204/274

94-204/288

94-204/291

6545 NDX3054350
పపరర: కకకశరమ శవ పసటయసకర వలలటట

6550 NDX1170240
పపరర: శవ ననగభబషణస కగ

94-204/277

6548 NDX1172535
పపరర: లకడమ కకలర

94-204/275

6551 NDX2112449
పపరర: గసగ భవరన ఎకరకరగర

94-204/278

భరస : భబరర వ పవన కలమమర ఎకరకరగర
ఇసటట ననస:84-6-475
వయససస:35
లస: ససస స

94-204/280 6554 NDX2112431
6553 NDX2112464
పపరర: భబరర వ పవన కలమమర ఎకకరగమ
పపరర: లకమణ ననరరయణ ఎకరకరగర

6556 NDX0842674
పపరర: పటశరసత డడ

6559 NDX1083708
పపరర: అరరణకలమమరగ చలర

6562 NDX2106855
పపరర: మమధవ కరరసశశటట

94-204/281

తసడడ:ట వపరఫ రరమకకషషదనశరథద ఆసజననయబల
ఇసటట ననస:84-6-475
వయససస:71
లస: పప
94-204/283

6557 MLJ3508116
పపరర: కకటటశశరమమ మలర

94-204/284

తసడడ:ట కకటటశశరమమ మలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:36
లస: ససస స
94-204/286

6560 NDX0558932
పపరర: ససపపరష కలడడమబలల

94-204/287

భరస : పరమమశశర కలడడమబలల
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:46
లస: ససస స
94-204/289

6563 NDX0839811
పపరర: సరయ ససధధర దసదన

94-204/290

తసడడ:ట రరమ ననగగశశర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప దసదన
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:30
లస: పప

6565 NDX2065465
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

6566 MLJ3502432
పపరర: ఆసజననయబలల 84-6-476

తసడడ:ట ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:43
లస: పప

94-204/950

భరస : శవ ననగభబషణస కకలర
ఇసటట ననస:84-6-474
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదట శశఖర రరవప పరతన
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట కరశయఖ వనలలగబరగ
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:39
లస: పప

6547 NDX1908716
పపరర: ననగగసదటఎస తరరకకవప
ర రగ

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప డడ
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/285

94-204/273
6542 MLJ3502333
పపరర: సనరఖననగగశశరరరవప తనడడకకసడ

తసడడ:ట శకనవరస వలలటట
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమణ ననరరయణ ఎకరకరగర
ఇసటట ననస:84-6-475
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట చసదట శశఖర రరవప పరతన
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:28
లస: ససస స

6564 NDX0543181
పపరర: ససధనకర వనలలగబరగ

94-204/949

తసడడ:ట పరపయఖ కగ
ఇసటట ననస:84-6-474
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకమణ ననరరయణ ఎకరకరగర
ఇసటట ననస:84-6-475
వయససస:67
లస: ససస స

6561 NDX1612218
పపరర: భబరత దతవ పరతన

6544 NDX3078474
పపరర: శత కలమమరగ వలలటట

94-204/270

తసడడ:ట గబడయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:60
లస: పప

భరస : హరగ బబబబ తరరకకవప
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-474
వయససస:27
లస: ససస స

6549 NDX1934935
పపరర: హరగ బబబబ తరరకకవప
ర రగ

6558 MLJ3508124
పపరర: దసరర మమ మలర

94-204/272

భరస : షమమ శవ వలలటట
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబ ససవర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:48
లస: పప

6555 NDX1612226
పపరర: రతర సశపర పరతన

6541 NDX0137570
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడకకసడ

6539 NDX2280824
పపరర: శకనవరస వరలలటట

తసడడ:ట సరసబ ససవర రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట లకడమ గరరడయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస వలలటట
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:73
లస: ససస స
6546 SQX1735125
పపరర: శకనవరస వరలలటట

94-204/269

తసడడ:ట కకటట రరమమబరగస కసచనరరల
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప పస
ఇసటట ననస:84-6-473
వయససస:49
లస: పప
6543 NDX3077146
పపరర: ససకనఖ వలలటట

6538 NDX2332856
పపరర: లకమణ రరవప కసచనరరల

94-204/292

94-204/293

తసడడ:ట ఆసజననయబలల మలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:44
లస: పప
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6567 NDX1612200
పపరర: చసదట శశఖర రరవప పరతన

94-204/294

తసడడ:ట రతనస రరవప పరతన
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:57
లస: పప
6570 NDX3033305
పపరర: పవన చలర

6568 AP151000366177
పపరర: రరజగగపరల గబమమడడ

తసడడ:ట శకశశలస గబమమడడ
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:63
లస: పప
94-204/951

6571 SQX1735166
పపరర: ననగరతరస చలమర

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:71
లస: ససస స

94-204/297
6573 NDX2332385
పపరర: రరమ ననగగశశర రరవప కరమ
శశటట
తసడడ:ట రరమ కకటటశశర రరవప కరమ శశటట
ఇసటట ననస:84-6-477
వయససస:54
లస: పప

6574 NDX2894772
పపరర: ననగ భబషణస ఎరకమతష
తసడడ:ట వరయఖ ఎరకమతష
ఇసటట ననస:84-6-477
వయససస:34
లస: పప

6576 NDX3286853
పపరర: వసశ కకషష సరయ తషలశ

6577 NDX0059402
పపరర: తషలసస నరమల

94-202/718

తసడడ:ట శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:19
లస: పప
6579 NDX0137547
పపరర: వసశ కకషష తనడడకకసద

94-204/300

6580 NDX0387688
పపరర: పపలమరరరవప యసగలశశటట
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:64
లస: పప

6582 NDX1644930
పపరర: పటభబకర రరవప వనమబరగ
వనమబరగ
తసడడ:ట పరగశదబ రరవప వనమబరగ
ఇసటట ననస:84 6-480
వయససస:38
లస: పప

94-204/779

6583 MLJ3508090
పపరర: ననగగశశరగ దదడడడ

6585 NDX2283562
పపరర: బసగరరర బబబబ ననరదనసస

94-204/304

తసడడ:ట బసగరరశయమఖ నరదనసస
ఇసటట ననస:84-6-482
వయససస:65
లస: పప

6588 NDX3066420
పపరర: కకశశర బబబబ ననరదనసస

6589 NDX1170216
పపరర: జగన పపరరమమలర పపరరమమళళ

తసడడ:ట వనసకట రరమ మబరగస ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-6-482
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప పపరరమమళళ
ఇసటట ననస:84-6-484
వయససస:61
లస: పప

6591 NDX2333243
పపరర: వనసకరటరరవ కటబట

6592 SQX1735034
పపరర: ననగగశశర రరవప కటబట

94-204/307

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:84-6-488
వయససస:29
లస: పప

6572 NDX2332484
పపరర: పటమల రరణణ కరమశశటట

94-204/296

భరస : రరమమనగశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:84-6-477
వయససస:46
లస: ససస స
94-204/952

6575 NDX2894913
పపరర: ఉమ మహహశశరగ ఎరకమతష

6595 MLJ3501525
పపరర: ససబబబరరవప కలరగచతటట
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలరగచతటట
ఇసటట ననస:84-6-489
వయససస:63
లస: పప

94-204/953

భరస : ననగభబషణస యయరకబబ ఠర
ఇసటట ననస:84-6-477
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/298

6578 NDX0060715
పపరర: వజయ కలమమరగ యసగలశశటట

94-204/299

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:56
లస: ససస స
94-204/301

6581 NDX2643294
పపరర: వసశ కకషష సరయ తషలశ

94-204/814

తసడడ:ట శసకరరరవప తషలశ
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:19
లస: పప
94-204/302

6584 NDX2280857
పపరర: కకషష వనణణ ననరదనసస

94-204/303

భరస : బసగరరర బబబబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-6-482
వయససస:38
లస: ససస స
94-204/955

భరస : వనసకట రరమ మబరగస ANDHRA PRADES
ఇసటట ననస:84-6-482
వయససస:64
లస: ససస స
94-204/305

6590 NDX2136506
పపరర: ననగగసదటమమ పగడనల

94-204/306

భరస : లకడమ ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:84-6-488
వయససస:67
లస: ససస స
95-204/709

తసడడ:ట రరమయఖ కటబట
ఇసటట ననస:84-6-488
వయససస:65
లస: పప
94-204/309

94-204/813

94-204/954 6587 NDX3050416
6586 NDX3066297
పపరర: వనసకట రరమమ మబరగస నరదనసస
పపరర: కకటటశశరగ ననరదనసస

తసడడ:ట వనసకట రరమ మబరగస ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-6-482
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమబరగస యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:84-6-489
వయససస:44
లస: పప

95-204/708

భరస : కకషరషరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-6-481
వయససస:67
లస: ససస స

94-204/956

6569 NDX2647907
పపరర: చసదన చలర

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-6-476
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమ సతఖ జగననరథరరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:84-6-478
వయససస:33
లస: పప

6594 NDX0907592
పపరర: రవబబబబ యదబనపపడడ

94-204/295

6593 NDX0916692
పపరర: ససజనఖ యదబనపపడడ

94-204/308

భరస : రవబబబబ యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:84-6-489
వయససస:34
లస: ససస స
94-204/310

6596 NDX1753665
పపరర: దదవఖ కకవపరర

94-204/311

తసడడ:ట శసకర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:24
లస: ససస స
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94-204/312

భరస : పటసరద కకల
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:27
లస: ససస స
6600 NDX1496208
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కకవపరర

94-204/315

94-204/318

94-204/321

6604 MLJ3502184
పపరర: హరగశసకర పససపపలలటట

6607 NDX0654699
పపరర: లకడమదతవ మలలర

94-204/324

6610 NDX1753608
పపరర: వరరసజననయబలల బసడనరర

తసడడ:ట వనసకట రమణనరరవప కకలలకలసడన
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:35
లస: పప

6613 MLJ3502127
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడనరర

తసడడ:ట వరయఖ కకలలకకసద
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:39
లస: ససస స
6621 NDX2136480
పపరర: వనసకరయమమమ ఉపపపటలమర

94-204/335

6622 NDX2136456
పపరర: అజయ బబబబ ఉపపపతతలర

6625 NDX0543140
పపరర: శకనవరస సప మరగతష
తసడడ:ట పరసడడ రసగరరరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:55
లస: పప

94-204/320

94-204/323

94-204/325

6611 NDX1686122
పపరర: చరసజవ కకలగరన

94-204/326

తసడడ:ట మమరకసడతయబలల కకలగరన
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:30
లస: పప
94-204/329

6614 NDX0898726
పపరర: మబనస సరశమ వ

94-204/330

తసడడ:ట వనసకట రరఘవయఖ వ
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:48
లస: పప
94-204/957

6617 NDX3170503
పపరర: శక పదమజ తరగణణ

94-204/958

భరస : సతశ బబబబ తరగణణ
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:36
లస: ససస స
94-204/333

6620 NDX0559013
పపరర: కననఖ కలమమరగ సప మరగతష

94-204/334

భరస : శకనవరస సప మరగతష
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:46
లస: ససస స
94-204/336

6623 MLJ3501848
పపరర: వజయబబబబ ఉపపపతళళ
ఉపపపటలమర
తసడడ:ట పటసరద రరవప ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:47
లస: పప

94-204/337

94-204/339

6626 MLJ3502341
పపరర: కకటటశశరరరవప దళవరయ

94-204/340

తసడడ:ట వరపటసరద రరవప ఉపపపతతలర
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:42
లస: పప
94-204/338

6605 AP151000366588
పపరర: నరసససహరరవప పససపపలలటట

6608 NDX0800151
పపరర: కకలలకకసడ కకషష కలమమరగ
కకలలకకసడ
భరస : రమణ రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అజయమబబబ ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వర పటసరద రరవప ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:64
లస: ససస స
6624 NDX2332351
పపరర: తరరమలలసశరరనననబ కకశశర
పపటతపత
తసడడ:ట గగపరల కకషష పపటతపత
ఇసటట ననస:84-6-493
వయససస:50
లస: పప

6619 NDX0881458
పపరర: ననగమలలర శశరగ ఉపపపతతళళ

94-204/317

94-204/322

తసడడ:ట లకమణరరవప తరగణణ
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:39
లస: పప
94-204/332

6602 NDX0281097
పపరర: పదమశక పససపపలలటట

తసడడ:ట రరమకరససలల
ఇసటట ననస:84-6-491
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:48
లస: పప

94-204/331 6616 NDX3166154
6615 NDX0947481
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కకలలకకసద
పపరర: సతశ తరగణణ

6618 NDX2333383
పపరర: ససబబమమ చలమర

94-204/319

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:24
లస: పప
94-204/328

94-204/314

భరస : హరగశసకర
ఇసటట ననస:84-6-491
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతరస మలలర
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమరకసడతయబలల కకలగరన
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:53
లస: ససస స
6612 NDX0137679
పపరర: వనసకట రరజగష కకలలకకసడ

94-204/316

తసడడ:ట నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-6-491
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-6-492
వయససస:44
లస: ససస స
6609 AP151000369131
పపరర: శరరద కకలగరన

6601 NDX1685918
పపరర: శసకర రరవప కకవపరర

6599 NDX1686015
పపరర: ధన లకడమ కకవపరర

భరస : శసకర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-6-491
వయససస:65
లస: ససస స
6606 MLJ3507779
పపరర: వజయలకడమ బసడనరర

94-204/313

భరస : శకనవరస రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరవ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-6-490
వయససస:26
లస: పప
6603 NDX0281121
పపరర: ససతనరరవమమ పససపపలలటట

6598 NDX1753699
పపరర: మమధవ కలసచపప

తసడడ:ట రరమకకషష దలమశయ
ఇసటట ననస:84-6-494
వయససస:66
లస: పప
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6627 AP151000369115
పపరర: అనరపపరష దదడడడ

94-204/341

భరస : కకటటశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-6-496
వయససస:80
లస: ససస స
6630 NDX2106145
పపరర: మమణణకఖమమ బబరగడడ

94-204/342

94-204/345

భరస : శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:42
లస: ససస స
6636 NDX1612283
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప కకలమడడ

94-204/348

94-204/817

94-204/352

భరస : నరగసదట బబబబ కమలమ
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:29
లస: ససస స
6648 NDX1686502
పపరర: సరమరరజఖస గబజరరల
భరస : వనసకటబటవప గబరగజజల
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:48
లస: ససస స
6651 NDX1639121
పపరర: మసరసన షరకక
తసడడ:ట రహహమమన షరకక
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:31
లస: పప
6654 NDX1725268
పపరర: కకరణ కలమమర ససదబ తల
తసడడ:ట పటసరద ససదబ తల
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:50
లస: పప

6635 AP151000369572
పపరర: దనమమ చమట

94-204/346

6637 NDX1612259
పపరర: రరసబబబబ టటకకక

6640 MLJ3508140
పపరర: అనసనయ ఆళళ

6643 NDX1596123
పపరర: పటశరసత అలశశటట

6646 NDX0800342
పపరర: ననగగశశరమమ వనమబల

6649 NDX0059162
పపరర: రరజగశశరగ వనమబల

6652 NDX2184612
పపరర: పటవణ కలమమర లసక

94-204/349

6655 NDX2823748
పపరర: లకడమ సరయ శరకవణణ కసచరర
తసడడ:ట లకమణ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84-6-504
వయససస:21
లస: ససస స

6638 NDX2676948
పపరర: వనసకటటష మలలర

94-204/816

తలర : రరజఖ లకడమ మలలర
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:26
లస: పప
94-204/350

6641 AP151000366030
పపరర: ననగగశశర రరవప అలమర

94-204/351

తసడడ:ట రరజబబబబ ఆళళ
ఇసటట ననస:84-6-500
వయససస:44
లస: పప
94-204/353

6644 NDX2184596
పపరర: ననగమలలర శశరగ లసక

94-204/354

భరస : లసకర పటవణ కలమమర లసక
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:29
లస: ససస స
94-204/356

6647 NDX1496166
పపరర: కవత వనమబరగ వనమబరగ

94-204/357

భరస : పటభబకర రరవప వనమబరగ
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:35
లస: ససస స
94-204/359

94-204/361
6650 NDX1898040
పపరర: సరయ బలరరమ కకషష నఉపద

తసడడ:ట కరళళశశర రరవప నవవవ
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:28
లస: పప
94-204/363

తసడడ:ట లసకర ఆరరఖరతరస లసక
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:36
లస: పప
94-204/366

94-204/347

భరస : వరభదటరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:56
లస: ససస స
94-204/362

94-204/344

6634 AP151000369117
పపరర: లకడమ పప తల

భరస : చతననరరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:33
లస: ససస స
94-204/358

6632 NDX1753715
పపరర: నవన కలమమర పప తల
తసడడ:ట సతఖననరరయణ పప తల
ఇసటట ననస:84-6-498
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప అలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:26
లస: ససస స
94-204/355

94-204/959

భరస : ససవర శసకర రరవప అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:84-6-498
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరజబబబబ ఆళళ
ఇసటట ననస:84-6-500
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : శవ పరరశత చతమమబత
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:23
లస: ససస స
6645 NDX1533372
పపరర: దసరర కరమల

94-204/343

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప టటకకక
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటష మలలర
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:24
లస: ససస స
6642 NDX2184638
పపరర: లకడమ భబరర వ చతమమబత

6631 NDX2100089
పపరర: రతర కలమమరగ అనసమకకసడ

6629 NDX2942092
పపరర: శరరష దదడడడ

భరస : శకననద దదడడడ
ఇసటట ననస:84-6-496
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పప తల
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కకలమడడ
ఇసటట ననస:84-6-499
వయససస:28
లస: పప
6639 NDX2676914
పపరర: సశపర మలలర

94-204/815

తసడడ:ట మసరసన దదడడడ
ఇసటట ననస:84-6-496
వయససస:23
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ బబరగడడ
ఇసటట ననస:84-6-498
వయససస:58
లస: ససస స
6633 NDX1774919
పపరర: వసససధర చమట

6628 NDX2655173
పపరర: శకననద దదడడడ

6653 NDX0802132
పపరర: చతననరరరవప వనమబల

94-204/364

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-6-501
వయససస:36
లస: పప
94-204/960

6656 NDX2332542
పపరర: శభలకడమ కకలక
ర రగ

94-204/367

భరస : శకనవరస రరవప కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:25
లస: ససస స
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6657 NDX1686379
పపరర: శరఖమల సప మబ
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94-204/368

భరస : శకనవరసస సప మబ
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:44
లస: ససస స
6660 NDX2920593
పపరర: లకడమ ససజజత కసచరర

94-204/904

భరస : లకమణ రరవప కసచరరల
ఇసటట ననస:84-06-506
వయససస:38
లస: ససస స
6663 NDX2333656
పపరర: హరగత గరజలపలర

94-204/371

94-204/374

94-204/377

భరస : వనసకటటశశరరర చమట
ఇసటట ననస:84-6-508
వయససస:47
లస: ససస స
94-204/759

6675 AP151000369679
పపరర: దసరరరసబ నలస

94-204/382

6678 NDX0898346
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నలస

94-204/385

భరస : వనసకట ససరగశ కలమమర నలస
ఇసటట ననస:84-6-509/2
వయససస:35
లస: ససస స

6664 NDX1775149
పపరర: అనసష గరజలపలర

94-204/372

94-204/375

6670 NDX1077684
పపరర: పటభబదనసస చతసబబటట

94-204/378

6676 MLJ3507167
పపరర: చనతరరపతమమ తరరమలశశటట

6679 AP151000366124
పపరర: ససరగష కలమమర నలస

94-204/388

6682 NDX2870970
పపరర: శక లకడమ చనరసశశటట

6685 NDX2870079
పపరర: దసరర ననరరయణ అనరసశశటట
తసడడ:ట సరసబశవరరవప అనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509/2
వయససస:44
లస: పప

94-204/373

6668 NDX2043628
పపరర: శవపరరశత చతసబబటట

94-204/376

భరస : మణణకసఠ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-6-508
వయససస:29
లస: ససస స
94-204/379
6671 NDX1154251
పపరర: హరగకకషష బబ మమశశటట బబ మమశశటట

తసడడ:ట వరరసజననయబలల bommisetti
ఇసటట ననస:84-6-508
వయససస:36
లస: పప
94-204/380

6674 MLJ3507209
పపరర: అనసతలకడమ చతనరసశశటట

94-204/381

భరస : ఆసజననయబలల చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:44
లస: ససస స
94-204/383

6677 AP151000369617
పపరర: తరరపతమమ చతనరసశశటట

94-204/384

భరస : శకరరమబలల చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:75
లస: ససస స
94-204/386

6680 MLJ3501145
పపరర: ఆసజననయబలల చతనరసశశటట

94-204/387

తసడడ:ట శకరరమబడడ చతనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:47
లస: పప
94-204/963

తలర : ఆసజననయబలల చనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:22
లస: ససస స
94-146/904

6665 NDX1083351
పపరర: రతస మమ గరజలపలర
భరస : తరరపరరరడడడ గరజల పలర
ఇసటట ననస:84-6-507
వయససస:46
లస: ససస స

6667 NDX1077544
పపరర: తరరపత రరడడడ గరజలపలర
గరజలపలర
తసడడ:ట రగశరరడడడ gajula palli
ఇసటట ననస:84-6-507
వయససస:52
లస: పప

6673 MLJ3507159
పపరర: అరరణ నలస

94-204/962

తసడడ:ట లకమణ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట తరరపతరరవప నలస
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట రరమరరడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:48
లస: పప
6684 NDX2738151
పపరర: రరజగశశరగ నలస

6662 NDX2823706
పపరర: రరమ సరయ శకవణ కసచరర

94-204/961

భరస : నరసససహరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపత రరవప నలస
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:36
లస: పప
6681 MLJ3501459
పపరర: సరసబరరడడడ పపలగస

6661 NDX2831329
పపరర: లకమణ రరవప కసచరర

భరస : పటభబ నలస
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప నలస
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:65
లస: ససస స

94-204/370

తసడడ:ట హరగననథ బబబబ సప మబ
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట వరభదట రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-6-508
వయససస:29
లస: పప

6672 NDX1644948
పపరర: శవ రవసదట మణణ ధరణణకకట
ధరణణకకట
భరస : వనసకటటశశర రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:84-6 508
వయససస:60
లస: ససస స

6659 NDX1686403
పపరర: శకనవరసస సప మబ

తసడడ:ట శశతనరరమ కకషష గబపసత చనరస
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట తరరపత రరడడడ గరజలపలర
ఇసటట ననస:84-6-507
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసజననయబలల మదనబల
ఇసటట ననస:84-6-507
వయససస:48
లస: పప
6669 NDX1899022
పపరర: పదమ చమట

94-204/369

భరస : రరమ మబరగస కసచరర
ఇసటట ననస:84-6-506
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపత రరడడడ గరజలపలర
ఇసటట ననస:84-6-507
వయససస:22
లస: ససస స
6666 MLJ3501467
పపరర: బబపనయఖ మదనబళ

6658 NDX2332567
పపరర: ససరగష కలమమర చనరస

6683 NDX2870640
పపరర: శక హరగ పటసరద చనరసశశటట

94-204/964

తసడడ:ట ఆసజననయబలల చనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509
వయససస:20
లస: పప
94-204/965

6686 NDX2871044
పపరర: వనసకటటశశరమమ అనరసశశటట

94-204/966

భరస : దసరర ననరరయణ అనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-509/2
వయససస:39
లస: ససస స
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6687 NDX1775917
పపరర: చతజతనఖ యకకళదతవ
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94-204/389

తసడడ:ట గణణశ బబబబ యకకళదతవ
ఇసటట ననస:84-6-510
వయససస:29
లస: ససస స
6690 NDX2645299
పపరర: కకషషవనంతణణ సరరగపలర

94-204/819

94-204/393

94-204/396

తసడడ:ట అనరసశశటట అనరసశశటట .
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:51
లస: పప
6699 NDX2959245
పపరర: ససత మహలకడమ గబమమ

94-204/968

6694 NDX0815134
పపరర: వనసకట సరయననథ అనరసశశటట

94-208/1422

6697 NDX0603647
పపరర: ససబటహమణఖస అనరసశశటట

6698 NDX2987766
పపరర: షరతన ససత మహలకడమ

తసడడ:ట వనసకటబటవప నమ
ఇసటట ననస:84-6-532
వయససస:60
లస: పప

6703 NDX0281535
పపరర: సతఖవరణణ యగలశశటట

తసడడ:ట హనసమసతరరవప అనసత
ఇసటట ననస:84-7-455
వయససస:65
లస: పప

6709 NDX2870921
పపరర: ననగగశశర రరవప కటబట

94-204/974

6712 NDX1224864
పపరర: ననగరరరర న దనలస

94-204/969

6715 NDX0841726
పపరర: లకడమ చతజతనఖ చలర
భరస : అజయ బబబబ
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:34
లస: ససస స

94-204/395

94-204/967

6701 NDX2870012
పపరర: పటవలర క అనరసశశటట

94-204/970

తలర : ససతనమహలకడమ అనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:20
లస: ససస స
94-204/398

6704 AP151000366130
పపరర: శకనవరస ఎసగలశశటట

94-204/399

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప ఎసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-512
వయససస:47
లస: పప
94-204/400

6707 AP151000366125
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల ఆవపల

94-204/401

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:84-6-513
వయససస:56
లస: పప
94-204/972

6710 NDX3050507
పపరర: లకడమ గరయతట ననరదనసస

94-204/973

భరస : కకశశర బబబబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-6-842
వయససస:33
లస: ససస స
94-204/403

6713 NDX1831586
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బసడనరర

94-233/923

Deleted

తసడడ:ట వనసకట రమణ దనలస
ఇసటట ననస:84-7-333
వయససస:30
లస: పప
94-204/404

94-204/392

భరస : షరతన శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమయఖ కటబట
ఇసటట ననస:84-6-655
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప యడర
ఇసటట ననస:84-7-25
వయససస:59
లస: ససస స
6714 MLJ1863257
పపరర: రరమమహనరరవప అనసత

94-204/397

భరస : శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:84-6-513
వయససస:44
లస: ససస స
94-204/402

6695 NDX0815118
పపరర: శకహరగ ఎ వ
తసడడ:ట ససబటమణఖస ఆ వ
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:37
లస: పప

94-204/971 6706 NDX1685850
6705 NDX2870566
పపరర: ఛషమ లకడమ పటసనర యసగలశశటట
పపరర: హహమలత ఆవపల

6711 NDX3135381
పపరర: రతరస యడర

94-204/394

భరస : శకనవరసరరవప� ఎసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-512
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-6-512
వయససస:19
లస: ససస స

6692 NDX1622068
పపరర: ససతమహలకడమ అనరసశశటట

తసడడ:ట వనసకట సరయ ననథ అనరసశశటట .
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:31
లస: పప

6700 NDX3000783
పపరర: షరతన శవ రరమ కకషష

94-204/818

భరస : రరమకకషష అనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట షరతన వర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పరత
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:24
లస: పప

6708 AP151000366158
పపరర: రరజగసదట పటసరద నమ

94-204/391

తసడడ:ట ఆవనవససటట అనరసశశటట .
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపరయఖ గబమమ
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:37
లస: ససస స
6702 NDX2922656
పపరర: శవ రరమ కకషష పరత

6691 NDX2065473
పపరర: లకడమ అనరసశశటట

6689 NDX2650240
పపరర: రరజ సరరగపలర

తసడడ:ట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-6-510
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటశకహరగ అనరసశశటట
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస అనరసశశటట .
ఇసటట ననస:84-6-511
వయససస:47
లస: ససస స
6696 MLJ3501111
పపరర: శకనవరస అనరసశశటట

94-204/390

తసడడ:ట గణణశ బబబబ యకకళదతవ
ఇసటట ననస:84-6-510
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:84-6-510
వయససస:42
లస: ససస స
6693 AP151000369126
పపరర: జయలకడమ అనరసశశటట

6688 NDX1776121
పపరర: వసససట కలమమర యకకళదతవ

తసడడ:ట శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-7-358
వయససస:27
లస: పప
94-204/405

6716 NDX1593723
పపరర: రజన శక చలమర

94-204/406

భరస : వజయ బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:37
లస: ససస స
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94-204/407

తసడడ:ట ససహససన సవరస
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:37
లస: ససస స
6720 NDX0791822
పపరర: వజయ బబబబ చలమర

94-204/410

94-204/413

94-204/416

94-204/419

94-204/414

6727 NDX1224807
పపరర: పవన కలమమర చమట

6730 NDX0281667
పపరర: జజనకకకలమఖణణ చమట

94-204/422

94-204/425

6733 NDX0281725
పపరర: లమవణఖ శరగపపడడ

6722 NDX2280907
పపరర: కలమ వత బరస

94-204/412

6725 NDX0060277
పపరర: సరసశత యస

94-204/415

తసడడ:ట వనణబ గగపరల యస
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:56
లస: ససస స
94-204/417

6728 NDX2280899
పపరర: రరధ కకషష రరడడడ బరస

94-204/418

తసడడ:ట వనసకటబదదట రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:45
లస: పప
94-204/420

భరస : సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-7-517
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-7-517
వయససస:60
లస: పప
6735 NDX0281782
పపరర: కమల కలమమరగ శరగపపడడ

6724 NDX0059147
పపరర: వససత మటటట పలర

94-204/409

భరస : రరధనకకషష రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట కలరయఖ చమట
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:65
లస: పప
6732 MLJ3501772
పపరర: సరసబశవరరవప చమటబ

94-204/411

భరస : VASANTA మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సనరయఖ చమట
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:60
లస: ససస స
6729 NDX0317206
పపరర: సనరయఖ చమటబ

6721 AP151000366139
పపరర: అజయ బబబబ చలర 8

6719 NDX2171833
పపరర: అసజన దతవ చలమర

భరస : సరసబశవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబనససరశమ వనజ
ఇసటట ననస:84-7-516
వయససస:37
లస: ససస స
6726 AP151000369143
పపరర: కకటటశశరగ చమట

94-204/408

తసడడ:ట shushil కవరస
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-7-514
వయససస:38
లస: పప
6723 NDX0059766
పపరర: అసజల దతవ వనజ

6718 NDX0441766
పపరర: ససశల� శవరస�

6731 NDX1593731
పపరర: అజయ కలమమర చమట
తసడడ:ట సరసబశవరరవప చమట
ఇసటట ననస:84-7-517
వయససస:32
లస: పప

94-204/423

6734 NDX1496315
పపరర: పపటమల యసదటపగ
ట డ

94-204/424

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మబరగస shiripudi
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరపటసరద రరవప యమసధటపగ
ట డ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:57
లస: ససస స

6736 NDX1083658
పపరర: రరఘవ రసగమమ కకట

6737 NDX0317248
పపరర: ససనల కలమమర శరగపపడడ

94-204/426

భరస : సతఖననరరయణ మబరగస శరగపపడడ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : యగగసశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:65
లస: ససస స

94-204/428
6738 NDX1496216
పపరర: వనసకట ననగ ససమన
యసదటపగ
ట డ
తసడడ:ట వరపటసరద రరవప యమసధటపగ
ట డ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:36
లస: పప

6739 NDX0367813
పపరర: కకకషషమహన శరగపపడడ

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మబరగస శరగపపడడ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట అచసఖత రరమమరరవప శరగపపడడ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:63
లస: పప

6741 NDX0059139
పపరర: ససధనఖ రరణణ అనరవరపప

6742 NDX0059204
పపరర: లలమవత అనరవరపప

6743 NDX0137729
పపరర: అశశక బబబబ అనరవరపప

94-204/431

భరస : అశశక అనరవరపప
ఇసటట ననస:84-7-519
వయససస:41
లస: ససస స
6744 NDX0558106
పపరర: ఆదదలకడమ గబరకస
భరస : మధసససధన రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:43
లస: ససస స

6745 NDX2065440
పపరర: శకలకమణ మహహష గబఱఱ స
తసడడ:ట మహనరరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:26
లస: పప

94-204/427

తసడడ:ట సతఖననరరయణ మబరగస శరగపపడడ
ఇసటట ననస:84-7-518
వయససస:34
లస: పప
94-204/429

94-204/432

భరస : మలర కరరరర న రరవప అనరవరపప
ఇసటట ననస:84-7-519
వయససస:66
లస: ససస స
94-204/437

94-204/421

94-204/430
6740 NDX0362475
పపరర: సతఖననరరయణ మబరగస శరగపపడడ

94-204/433

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప అనరవరపప
ఇసటట ననస:84-7-519
వయససస:46
లస: పప
94-204/438

6746 NDX0542878
పపరర: వనసకట శశషగగరగరరవప కకట

94-204/439

తసడడ:ట వనసకటశశషగగరగరరవప కకట
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:50
లస: పప
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6747 NDX0542811
పపరర: మధససనదన రరవప గబరకస

94-204/440

తసడడ:ట ససబబబరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:51
లస: పప
6750 NDX2635167
పపరర: సరయ తతజ కరణణకచనరరర

94-204/822

94-204/441

94-204/444

94-204/447

94-204/450

94-204/453

94-204/445

6760 NDX0947416
పపరర: దసరర భవరన ధరమవరపప

6763 NDX1224781
పపరర: ఆదద లకడమ వరమలలర

6766 NDX2333698
పపరర: సరయ గణణష వరమలలర

94-204/456

6771 NDX2333607
పపరర: రరమ రరవప కరరసశశటట

94-204/459

6769 NDX1224799
పపరర: శకనవరసరరవప వరమలలర

94-204/448

తసడడ:ట ససబబ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:65
లస: పప

94-204/451

6775 NDX1172543
పపరర: కలమమరగ జవరశదద
భరస : సప మమశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:53
లస: ససస స

94-204/443

6758 NDX0060111
పపరర: పపరష కలమమరగ ఆర

94-204/446

6761 MLJ3501061
పపరర: రరమకకషప ర కగ

94-204/449

6764 NDX2333615
పపరర: ససత మహ లకడమ కరరసశశటట

94-204/452

భరస : రరమ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:60
లస: ససస స
94-204/454

6767 NDX2333573
పపరర: ససరగష కరరసశశటట

94-204/455

తసడడ:ట రరమ రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:34
లస: పప
94-204/457

6770 MLJ3502648
పపరర: ససబబబరరవప కకతస మమసస

94-204/458

తసడడ:ట ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:58
లస: పప
94-204/460

తసడడ:ట ససబబయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:83
లస: పప
94-204/462

6755 AP151000369150
పపరర: కకషషవనణణ మమచరరజ

తసడడ:ట లకడమననరరయణ కగ
ఇసటట ననస:84-7-524
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట ససబబశవరరవప వరరమమలల
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:50
లస: పప
6772 MLJ2170108
పపరర: హనసమసతరరవప కకతస మమసస

95-210/463

భరస : కకటటశశర రరవప అర
ఇసటట ననస:84-7-524
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : అదద లకడమ వరమలలర
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:23
లస: పప

6768 MLJ2170066
పపరర: ఎన.వ ఐ.భగవతవససరదస
కకతస మమసస
తసడడ:ట ససబబబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప ననకల
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:40
లస: ససస స

6757 NDX2332401
పపరర: భబజనసగ రరవప మమచరరజ

6752 SQX1973312
పపరర: పవన కలమఖణ కణణకచరర

భరస : భబజసగరరజ మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-7-523
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరరవప వరరమమలల
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట అదద లకడమ వరమలలర
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:22
లస: పప

6774 MLJ2173276
పపరర: లకడమససభబషసణణ ననకల

94-204/442

భరస : హనసమసతరరవప ధరమవరపప
ఇసటట ననస:84-7-524
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససరగష కరరసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-525
వయససస:32
లస: ససస స
6765 NDX2333714
పపరర: మననజ వరమలలర

6754 MLJ2170173
పపరర: శకకనకదసరర మమచరరజ

94-204/821

తసడడ:ట గబరరననథస కణణకచరర
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట బసవరరజ మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-7-523
వయససస:72
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణశరమ కరరపత
ఇసటట ననస:84-7-524
వయససస:63
లస: ససస స
6762 NDX2333557
పపరర: జజఖత కరరసశశటట

95-10/557

భరస : సతషషకమమర మసచరగజ
ఇసటట ననస:84-7-523
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట భబజసగరరవప మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-7-523
వయససస:48
లస: పప
6759 MLJ2171395
పపరర: రరజఖలకడమ కకరపరటట

6751 SQX1973320
పపరర: సరయ తతజ కణణకచరర

6749 NDX2635365
పపరర: పవన కలమఖణ కరణణకచనరరర

తసడడ:ట గబరరననథస కరణణకచనరరర
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట గబరరననథస కణణకచరర
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:20
లస: పప

భరస : బసవరరజ మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-7-523
వయససస:44
లస: ససస స
6756 MLJ2170124
పపరర: సతషషకమమర మమచరరజ

94-204/820

భరస : గబరరననథస కరణణకచనరరర
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరననథస కరణణకచనరరర
ఇసటట ననస:84-7-522
వయససస:19
లస: పప
6753 NDX0281881
పపరర: ససతనకలమమరగ మమచరరజ

6748 NDX2702637
పపరర: లమవణఖ కరణణకచనరరర

6773 NDX1184803
పపరర: లకడమ జజఖత ననకల

94-204/461

భరస : మహనబబబబ ననకల
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/463

6776 NDX1753756
పపరర: కగసలఖ ననమమ

94-204/464

భరస : కరళదనస ననమమ
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:59
లస: ససస స
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6777 AP151000369153
పపరర: వశరలమకడ ననకల

94-204/465

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప ననకల
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:60
లస: ససస స
6780 NDX1170257
పపరర: మహన జవరశదద

94-204/468

94-204/471

94-204/473

94-204/476

94-204/479

94-204/482

6790 NDX0558155
పపరర: ససకనఖ ససకర

6793 NDX0558288
పపరర: రరజగశశరగ ససకర

6796 NDX0800128
పపరర: మలలర శశరగ కలక
ర రగ

94-204/485

94-204/488

94-204/470

6785 MLJ3508264
పపరర: కలపన గకసధద

94-204/472

94-204/474

94-204/475
6788 AP151000366153
పపరర: వనసకట సతఖ లకడమ కరసతనరరవప
గకసధద
తసడడ:ట ససబబబరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:84-7-527
వయససస:58
లస: పప

94-204/477

6791 NDX1496463
పపరర: మణణకసఠ ససదధప కలమమర
ససకర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర ససఖఖ
ఇసటట ననస:84-7-529
వయససస:26
లస: పప

94-204/478

94-204/480

6794 NDX1653717
పపరర: బమల తవరరగ

94-204/481

భరస : రరమ కకకపరల tiwari
ఇసటట ననస:84-7-530
వయససస:50
లస: ససస స
94-204/483

భరస : చతసచసరరమయఖ కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-7-531
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప వననరకకట
ఇసటట ననస:84-7-531
వయససస:48
లస: పప
6801 NDX0460667
పపరర: వనణబ మమధవ ననమమ

6787 MLJ3508231
పపరర: శశషరరతరస గకసధద

6782 NDX1753731
పపరర: పటభబకర ననమమ

భరస : ససబబబరరయబడడశశటట గకసధద
ఇసటట ననస:84-7-527
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససకర
ఇసటట ననస:84-7-529
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట రరస కకపరల తవరరర
ఇసటట ననస:84-7-530
వయససస:26
లస: పప
6798 NDX2333730
పపరర: శకనవరస రరవప వనననరకకట

94-204/975

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర ససకర
ఇసటట ననస:84-7-529
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:84-7-529
వయససస:53
లస: పప
6795 NDX1409367
పపరర: గణణశ తవరరర

6784 NDX2871093
పపరర: సససధసజ గబజరపసననన

94-204/467

తసడడ:ట కరళదనస ననమమ
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:84-7-527
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర ససకర
ఇసటట ననస:84-7-529
వయససస:30
లస: ససస స
6792 NDX0542951
పపరర: వనసకటటశశరరర ససకర

94-204/469

భరస : నరరసదట జవరశడడ
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖ లకడమ గకసధద
ఇసటట ననస:84-7-527
వయససస:53
లస: ససస స
6789 NDX0558262
పపరర: ససధనఖరరణణ ససకర

6781 MLJ2170520
పపరర: మహనబబబబ ననకల

6779 NDX1170273
పపరర: ససతనరరమయఖ జవరశదద

తసడడ:ట సప మమశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప ననకల
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకటటశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:65
లస: పప
6786 NDX2145218
పపరర: లకడమ హహహమమవత గకసధద

94-204/466

తసడడ:ట సప మమశశరరరవ జవరశదద
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట సప మమశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:84-7-526
వయససస:34
లస: పప
6783 AP151000366150
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప ననకల

6778 NDX1512772
పపరర: నరగసదట జవరశదద

6797 NDX0559443
పపరర: వనసకటలకడమ కలమమరగ పరదరగస
పరదరగస
భరస : వనసకట రరమచసదటరరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:84-7-531
వయససస:43
లస: ససస స

94-204/484

6800 NDX0800045
పపరర: నరమల దతవ యమన

94-204/487

94-204/486
6799 NDX1077528
పపరర: వనసకట రరమచసదటరరవప పరదరగస
పరదరగస
తసడడ:ట భబసకరరరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:84-7-531
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజగసదట పటసరద యమన
ఇసటట ననస:84-7-532
వయససస:55
లస: ససస స

6802 NDX0898924
పపరర: రవ కలమమర కగ

6803 MLJ3508199
పపరర: మననకలమమరర తతనసగబసటర

94-204/489

94-204/490

తసడడ:ట రరజగసదట పటసరద నమ
ఇసటట ననస:84-7-532
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట పసచచయఖ కర
ఇసటట ననస:84-7-532
వయససస:45
లస: పప

94-204/491
6804 NDX2280865
పపరర: ఉపపసదట వనసకట మబరళధర
తతనసగబసటర
తసడడ:ట ననగ వనసకట రమణ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:22
లస: పప

94-204/492 6806 MLJ2170322
94-204/493
6805 MLJ2170041
పపరర: ననగవనసకట రమణ తతనసగబసటర
పపరర: వనసకటససబబబరరవప తతనసగబసటర

తసడడ:ట వనసకటససబబబ రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగవనసకటరమణ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:86
లస: పప
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94-204/823
6807 NDX2647956
పపరర: వనసకట లకడమ ఫటతతఖష
తతనసగబసటర
తసడడ:ట ననగ వనసకట రమణ తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-534
వయససస:19
లస: పప

6810 NDX1753780
పపరర: మణణసదట చసబబటట

6811 AP151000366530
పపరర: శకనవరస చతసబబటట

94-204/495

తసడడ:ట శకనవరసస రరవప చసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-535
వయససస:24
లస: పప
6813 MLJ2171361
పపరర: శవననగకలమమర చతసబబటట

94-204/498

94-204/501

94-204/504

94-204/507

94-204/510

94-204/513

భరస : యతరరజలల దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:41
లస: ససస స

94-204/502

6823 MLJ3507175
పపరర: లకడమ గగరర పరటట

6826 MLJ3501137
పపరర: పటకరశ గగరర పరటట

6829 AP151000366570
పపరర: శసకరర కకవపరర

94-204/516

6832 NDX1096049
పపరర: దసరరరలకడమ దనసరగ

94-204/505

6835 NDX0060269
పపరర: గరయతట రరల
భరస : వనణబ గగపరల రరల
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:43
లస: ససస స

6815 MLJ3507332
పపరర: జయలకడమ శరణస

94-204/500

6818 NDX0543082
పపరర: రరమబ అచచ

94-204/503

6821 NDX0059923
పపరర: అనతన మటటట పలర

94-204/506

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:36
లస: ససస స
94-204/508

6824 NDX1612382
పపరర: లకమలర పపనరమమ

94-204/509

భరస : కరశ వశశననదస పపనరమమ
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:43
లస: ససస స
94-204/511

6827 NDX1612366
పపరర: కరశ వశశననదస లకమలర

94-204/512

తసడడ:ట రరమ మబరగస లకమలర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:48
లస: పప
94-204/514

6830 MLJ3501129
పపరర: పపద శకనవరసరరవప మలర

94-204/515

తసడడ:ట రరమబలల మలర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:53
లస: పప
94-204/517

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:32
లస: ససస స
94-204/520

94-204/497

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ అచచ
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట రరజజరరవప యమర ననగబల
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:23
లస: ససస స
6834 MLJ3507746
పపరర: హహమలత దనసరగ

6820 AP151000366163
పపరర: వనసకటననరరయణ అచచ ఆచ

6812 MLJ2173813
పపరర: వజయలకడమ చతసబబటట

భరస : నరగసదటకలమమర శరణస
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప గగరర పరటట
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప గగర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:52
లస: పప
6831 NDX2332823
పపరర: రరజత యమర ననగబల

94-204/499

భరస : పటకరశస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరర కకవపరర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:45
లస: ససస స
6828 MLJ3502119
పపరర: సతఖననరరరయణ గగర

6817 NDX0543025
పపరర: లకమణ అచచ

94-204/494

భరస : శవననగకలమమర చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-536
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ ఆచ
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల మలర
ఇసటట ననస:84-7-538
వయససస:37
లస: ససస స
6825 AP151000369106
పపరర: ధనలకడమ కకవపరర

94-204/496

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ అచచ
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప శరణస
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:47
లస: పప
6822 MLJ3508108
పపరర: పదమ మలర

6814 MLJ2172492
పపరర: శకనవరసరరవప బబ రరగడడ

6809 MLJ2171627
పపరర: బబలమమ చతసబబటట

భరస : శకనవరస చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-535
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట ఈశశరయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:84-7-536
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ� ఆచ
ఇసటట ననస:84-7-537
వయససస:49
లస: ససస స
6819 MLJ3501236
పపరర: నరగసదటకలమమర శరణస

94-204/824

తసడడ:ట బబల కకటటశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-535
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట బబలకకటటశశరరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-7-536
వయససస:42
లస: పప
6816 AP151000369161
పపరర: మసగ ఆచ

6808 NDX2647634
పపరర: సరయ కలమమర చతసబబటట

6833 NDX2333037
పపరర: అరరణన శరసతపపరపప

94-204/519

భరస : కకటయఖ శరసతపపరపప
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:40
లస: ససస స
94-204/521

6836 NDX2332799
పపరర: కనక రతరస యమర ననగబల

94-204/522

భరస : రరజజరరవప యమర ననగబల
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:47
లస: ససస స
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6837 AP151000369173
పపరర: ససతనరతరస దనసరగ

94-204/523

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:55
లస: ససస స
6840 MLJ2170223
పపరర: భవరనశసకర దనసరగ

94-204/526

6841 NDX2332724
పపరర: కకటయఖ శరసతపపరపప

94-204/529

6844 MLJ2178556
పపరర: గరత కలసచనల

తసడడ:ట కలసచనల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-7-541
వయససస:22
లస: పప
94-204/535

94-204/538

94-204/541

94-204/544

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:30
లస: పప

6856 AP151000366175
పపరర: రసగరరరవప దనసరగ

6859 NDX1512806
పపరర: ససతతష డదలలజ

94-204/547

6862 MLJ2172294
పపరర: లకడమ� బతస న�

94-204/536

6865 NDX1644955
పపరర: శరత కలమమర దతవరరడడడ
తసడడ:ట వజయ భబసకర దతవరరడడడ
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:36
లస: పప

6845 AP151000369172
పపరర: మహలకమమమ కలసచనల

94-204/531

6848 NDX0881433
పపరర: హనసమసతరరవప కలసచనల

94-204/534

6851 MLJ3507266
పపరర: వరలకడమ తరరమలశశటట

94-204/537

భరస : పసచచయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:50
లస: ససస స
94-204/539

94-204/540
6854 NDX1496281
పపరర: మలర కరరరర న రరవప తరరమలశశటట

తసడడ:ట పసచచయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:29
లస: పప
94-204/542

6857 NDX1685983
పపరర: శశవత డదలలజ

94-204/543

భరస : దతవరరజ డదలలజ
ఇసటట ననస:84-7-543
వయససస:56
లస: ససస స
94-204/545

6860 NDX1612291
పపరర: వనసకటటశశరరర జజగబ జజగబ

94-204/546

తసడడ:ట కకటయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-7-543
వయససస:66
లస: పప
94-204/548

భరస : రరసబబబబ� బతస న
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:49
లస: ససస స
94-204/550

94-204/528

తసడడ:ట రరమబలల కలసచనల
ఇసటట ననస:84-7-541
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ట దతవరరజ డదలలజ
ఇసటట ననస:84-7-543
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:32
లస: ససస స
6864 NDX0802389
పపరర: ననగ కకటటశశరరరవప దదడడడ

94-204/533

తసడడ:ట ససబబయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జజగబ
ఇసటట ననస:84-7-543
వయససస:60
లస: ససస స
6861 NDX0800094
పపరర: శశషషకలమమరగ దదడడడ

6853 NDX2333219
పపరర: శవనగ రరజగశ ధనలకకట

6842 NDX1190495
పపరర: మబరళకకషష దనసరగ

భరస : హనసమసతరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-7-541
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగ మలలర సశర ధనలకకట
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట చతనర కగశవపలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:55
లస: పప
6858 NDX1612275
పపరర: సతఖవత జజగబ

94-204/530

భరస : శకనస యనమలలర
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:65
లస: ససస స
6855 AP151000366174
పపరర: పసచచయఖ తరరమలశశటట

6850 NDX0842542
పపరర: కలమమరగ యనమలలర

94-204/525

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసతరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-7-541
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట పసచచయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-7-542
వయససస:28
లస: ససస స
6852 AP151000369175
పపరర: ససబబమమ దనసరగ

94-204/527

భరస : శకనవరస కలసచనల
ఇసటట ననస:84-7-541
వయససస:43
లస: ససస స

94-204/532 6847 MLJ3502085
6846 NDX2280790
పపరర: కలసచనల వనసకట కళళఖణ కలమమర
పపరర: శకనవరస కలసచనల

6839 NDX2332906
పపరర: వనసకటటశ యమర ననగబల

తసడడ:ట రరజజరరవప యమర ననగబల
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ శరసతపపరపప
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:47
లస: పప

6849 NDX1496174
పపరర: నళనదతవ తరరమలశశటట

94-204/524

భరస : కరశయఖ వనలలగబరగ
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-7-539
వయససస:40
లస: పప
6843 AP151000366171
పపరర: ఎతరరజలల దనసరగ

6838 NDX0558908
పపరర: ససలలచన వనలలగబరగ

6863 NDX0800193
పపరర: వససత దదడడడ

94-204/549

భరస : వనసకటటశశరరర దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:51
లస: ససస స
94-204/551

6866 MLJ2173508
పపరర: రరసబబబబ బతస న

94-204/552

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ� బతస న
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:60
లస: పప
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6867 MLJ3501012
పపరర: అయఖనర పరరచన
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94-204/553

తసడడ:ట గబరవయఖ పరరచస
ఇసటట ననస:84-7-544
వయససస:63
లస: పప
6870 NDX1612374
పపరర: లకడమ దదడడడ

94-204/555

94-204/558

94-204/561

94-204/563

94-204/565

తలర : సరసబబటజఖస
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:28
లస: ససస స
6885 NDX1753814
పపరర: కకషష కరసత రరవపరటట

94-204/568

94-204/571

భరస : శకనవరసరరవప సససహదదట
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:43
లస: ససస స

94-204/825

6880 NDX1224765
పపరర: శవ శసకర పపలకకసడ

94-204/1014

94-204/564

6881 NDX1747221
పపరర: సనరఖ పటకగష మరగజ

6883 NDX1612341
పపరర: చటటట మణణ కకడనరర

6884 NDX2333268
పపరర: సరసబబటజఖస దదడడడ

6889 MLJ3501749
పపరర: కకటటశశరరరవప రవలశశటట

6892 NDX1496364
పపరర: లత గబసజ

94-204/566

94-204/562

94-156/811

94-204/567

భరస : భబసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:50
లస: ససస స
94-204/569

94-204/570
6887 NDX1753848
పపరర: వశశ రరమ భబసకర రరవపరటట

తసడడ:ట శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:28
లస: పప
94-204/572

94-204/1013
6890 NDX3281797
పపరర: ననగ వజయకకషష తరరవధసల

తసడడ:ట రసగరరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:37
లస: పప
94-204/573

6893 NDX1644963
పపరర: మనన దతవరరడడ

94-204/574

భరస : శరత కలమమర దతవరరడడడ
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:31
లస: ససస స

94-204/576 6896 NDX1496349
6895 NDX1496356
పపరర: ధన లకడమ జగదధశశరగ కకపపరపప
పపరర: కరవఖ శక కకపపరపప

భరస : నరసససహ రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:45
లస: ససస స

94-204/560

6878 NDX1224658
పపరర: రతనన కలమమరర పపలకకసడ

తసడడ:ట రతనరచనరగ మరగజ
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/575

6875 NDX0137489
పపరర: కరకసత కలమమర దదడడడ

తసడడ:ట వనసకట గబరరననధమ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-546
వయససస:50
లస: పప

6886 NDX1908757
పపరర: రవతతజ రరవపరటట

94-204/557

భరస : శవ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-546
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట వరసరశమ రవలలసపటట
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగ వజయకకషష తరరవధసల
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:32
లస: ససస స
6894 MLJ2170470
పపరర: వరలకడమ సససహదదట

6877 NDX2551539
పపరర: కకటటశశర రరవప దదడడడ

6872 NDX0800177
పపరర: శరసతమమ దదడడడ

తసడడ:ట శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట రరమ రరవప కగడనరర
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:40
లస: పప
6891 NDX3281870
పపరర: రరధదక తరరవధసల

94-204/559

భరస : మహన రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-7-547
వయససస:26
లస: పప
6888 NDX2332518
పపరర: మహన రరవప కగడనరర

6874 NDX0947499
పపరర: మబరళమహన దదడడడ

94-204/554

భరస : శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శవ కలమమర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-546
వయససస:27
లస: పప
6882 NDX2043651
పపరర: మసజషర దదడడడ

94-204/556

తసడడ:ట శసకరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:63
లస: పప
6879 NDX1224641
పపరర: మణణ నరశహరరవప పపలకకసడ

6871 NDX0559302
పపరర: ననగ పటభబవత మకరకన

6869 NDX1496406
పపరర: ఆదదలకడమ దదడడడ

భరస : కకటటశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మకరకన
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:35
లస: పప
6876 NDX0802173
పపరర: శసకరరరవప దదడడడ

94-203/671

తలర : శరసతమమ దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబరళ మహన దదడడడ
ఇసటట ననస:84-7-545
వయససస:31
లస: ససస స
6873 NDX1839093
పపరర: కరకసత కలమమర దదడడడ

6868 NDX2672855
పపరర: కకటటశశరరరవప దదడడడ

94-204/577

తసడడ:ట పటసరద కకపపరపప
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: మబరళ కకషష సససహదదట
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94-204/578

తసడడ:ట శకనవరసరరవప సససహదదట
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:28
లస: పప
6900 MLJ3501996
పపరర: వనసకటటశశరరర� చలమర�

94-204/581

94-215/1176

94-204/583

94-204/586

94-204/589

94-204/592

94-219/746

94-204/596

భరస : సతఖననరరయణ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:59
లస: ససస స
6924 NDX0137752
పపరర: నరగశ కలమమర మటటట పలర
తసడడ:ట పరమమశశర రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:35
లస: పప

94-204/584

6910 NDX1622035
పపరర: ఈశశరగ పసటయమ బసడనరర

6913 NDX1576489
పపరర: రరప తతజ బసడనరర

6916 AP151000369193
పపరర: ఉమమమహహశశరగ గబసడనల

94-204/587

94-204/590

94-204/593

6908 AP151000369186
పపరర: సరసబబటజఖస గబనజ గబసజ

94-204/585

6911 AP151000369190
పపరర: మమధవ బసడనరర

94-204/588

6914 AP151000366188
పపరర: రరజగసదటపస
ట రద బసడనరర

94-204/591

6917 AP151000369191
పపరర: లలతనగగర గబసడనల

94-204/594

భరస : వనసకటటశశరరర గబసడనల
ఇసటట ననస:84-7-553
వయససస:73
లస: ససస స
95-210/490

6922 NDX1512798
పపరర: సరయ ససదధప అడప

94-204/597

తసడడ:ట వరరసరశమ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:61
లస: పప

94-204/582

తసడడ:ట అబబపనయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:52
లస: పప

6919 SQX1998780
పపరర: లలకగష వనసకట శక సరయరర
చమకలరగస
తసడడ:ట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-7-554
వయససస:18
లస: పప

6925 AP151000366074
పపరర: సతఖననరరరయణ అడపర

6905 NDX1512731
పపరర: కకటటశశరగ గబనజ

భరస : రరజగసదటపస
ట రద బసడనరర
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:47
లస: ససస స

6920 NDX0060749
పపరర: ఉషర రరణణ మటటట పలర

94-204/595

భరస : పరమమశశర రరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:29
లస: పప
94-204/599

94-204/827

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-7-550
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గబసడనల
ఇసటట ననస:84-7-553
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట జగన పపరరమళర
ఇసటట ననస:84-7-554
వయససస:18
లస: పప
6921 AP151000369067
పపరర: కనకలకడమ అడపర

6907 NDX1961821
పపరర: వరమమ తమశశటట

6902 NDX2634970
పపరర: వసససధర పససపపలలటట

తసడడ:ట వనణబగగపరలస గబనజ
ఇసటట ననస:84-7-550
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజగసదట పటసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట గగవసదస మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:63
లస: పప
6918 NDX2675320
పపరర: పటవణ కలమమర పపరరమళర

94-216/831

తసడడ:ట రరజగసదటపస
ట రద బసడనరర
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-7-552
వయససస:58
లస: ససస స
6915 MLJ3501723
పపరర: సరసబశవరరవప మబతనఖల

6904 NDX3125549
పపరర: వనసకటటశశరరవప తతట

94-204/580

భరస : మలర కరరరర నరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరర పటసరద తమశశటట
ఇసటట ననస:84-7-550
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపస జ
ఇసటట ననస:84-7-550
వయససస:31
లస: పప
6912 MLJ3507555
పపరర: శవపరరశత మబతనఖల

94-204/826

తసడడ:ట ఆసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:84-07-549
వయససస:34
లస: పప

భరస : పవన కలమమర పసనరమననన
ఇసటట ననస:84-7-550
వయససస:34
లస: ససస స
6909 NDX1077288
పపరర: హహమ శశషకలమమర జ

6901 NDX2637932
పపరర: మలర కరరరర నరరవప పససపపలలటట

6899 MLJ2170462
పపరర: శకనవరసరరవప సససహదదట

తసడడ:ట మబఖలసగస సససహదదట
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-07-549
వయససస:30
లస: ససస స
6906 NDX2333078
పపరర: ససబబలకడమ పసనరమననన

94-204/579

తసడడ:ట శవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ� చలర
ఇసటట ననస:84-7-548
వయససస:73
లస: పప
6903 NDX3096617
పపరర: శవ పరరశత తతట

6898 NDX1496380
పపరర: ననగరరజ గబనజ

6923 NDX0696013
పపరర: నరగసదట కలమమర� మటటట పలర �

94-204/598

తసడడ:ట పరమమశశరర రరవప� మతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-7-555
వయససస:32
లస: పప
94-204/600

6926 NDX1496299
పపరర: గరతక వలర భననన

94-204/601

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-7-556
వయససస:25
లస: ససస స
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6927 NDX0558403
పపరర: ఉదయలకడమ వలర భననన

94-204/602

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-7-556
వయససస:43
లస: ససస స
6930 NDX0881326
పపరర: రమమష దనసరగ

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:84-7-556
వయససస:24
లస: పప
94-204/605

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-7-556
వయససస:58
లస: పప
6933 NDX0842617
పపరర: వజయశక లసగసశశటట

94-204/608

94-204/611

94-204/614

94-204/615

94-145/860

94-204/620

తసడడ:ట అజమబలర షపక
ఇసటట ననస:84-7-560
వయససస:33
లస: పప

6940 NDX2651701
పపరర: లకడమ రరగ పటవలర క వపటటకకరగ

6943 NDX0896233
పపరర: మధసలతమహహన పపలకకసడ

6946 NDX0059840
పపరర: లకడమ ననగ హహమ బసదస యన

6949 NDX1122803
పపరర: రరమకకషష కరసత ననలరబసడర

94-204/623

6952 NDX2112498
పపరర: మమననఖమతతన షపక

94-204/828

6955 NDX0802223
పపరర: వనసకట కకషప ర దదవనశల
తసడడ:ట వనసకట శశషరచలస దదవనశల
ఇసటట ననస:84-7-560
వయససస:33
లస: పప

94-204/610

6938 NDX1371079
పపరర: హరగ గగపరల ఉతతఖసఱఱ

94-204/613

6941 NDX2643732
పపరర: దదననశ శక సరయ లసగస శశటట

94-204/829

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:19
లస: పప
94-204/616

6944 NDX0282723
పపరర: లలతకలమమరగ పపలకకసడ

94-204/617

భరస : సరయ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-558
వయససస:55
లస: ససస స
94-204/618

6947 NDX1423102
పపరర: సశరరజఖలకడమ potti

94-204/619

భరస : శకమనననరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/621

6950 NDX0802652
పపరర: శకమననరరరయణ పస

94-204/622

తసడడ:ట మహన లకమణ రరవప పస పస
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:31
లస: పప
94-204/624

భరస : నబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:84-7-560
వయససస:30
లస: ససస స
94-204/626

6935 MLJ2177871
పపరర: కమలమమ పపరమశశటట

తసడడ:ట రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట హరగపస
ట రద ననలరబసడర
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట కకషషపటసరద ననలరబసడర
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:56
లస: పప
6954 NDX2115245
పపరర: నబవపలమర షపక

94-204/612

తసడడ:ట హరగ పటసరద యయన
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరగపస
ట రద యయన
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:48
లస: ససస స
6951 NDX0724732
పపరర: హరగపస
ట రద ననలరబసడర

6937 MLJ2170504
పపరర: రరమకకషష ఆలపరటట

94-204/607

భరస : వనసకటటశశరరర పపఱమషపటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ట సరయ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-558
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహన లకమణ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:84-7-559
వయససస:44
లస: ససస స
6948 NDX0800110
పపరర: జయలకడమ యయన

94-204/609

తసడడ:ట హరగగగపరల
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట సరయ బబబబ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:84-7-558
వయససస:28
లస: ససస స
6945 NDX3224268
పపరర: అదద లకడమ పప టటట

6934 NDX1371335
పపరర: కలమమరగ ఉతతఖసఱఱ

6932 NDX1371343
పపరర: పపషరపవత ఉతతఖసఱఱ
భరస : హరగ గగపరల
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట భబనసమబరగస� ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపఱమషపటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:44
లస: పప
6942 NDX1096056
పపరర: ననగ సశపర ససధ పపలకకసడ

94-204/606

భరస : రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట భబసకర రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:40
లస: పప
6939 MLJ2170744
పపరర: ననగసనరఖపటకరష పపరమశశటట

6931 NDX0558965
పపరర: మనన కలమమరగ పపరసశశటట

94-204/604

తసడడ:ట భదనటచలస వలర భననన
ఇసటట ననస:84-7-556
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగ సనరఖ పటకరష పపరసశశటట
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-7-557
వయససస:38
లస: ససస స
6936 NDX0839589
పపరర: ససతనరరమయఖ లసగసశశటట

94-204/603 6929 NDX2455681
6928 NDX1775263
పపరర: దదననశ జజఖత రమణ వలర భననన
పపరర: సరసబశవరరవప వలర భననన

6953 NDX0060657
పపరర: ననగ రరజజ కలమమరగ దదవనశల

94-204/625

భరస : వనసకట శశషరచలస దదవనశల
ఇసటట ననస:84-7-560
వయససస:51
లస: ససస స
94-204/627

6956 NDX0431510
పపరర: వనసకట శశషరచలస దదవనశల

94-204/628

తసడడ:ట రమమకరసతస దదవనశల
ఇసటట ననస:84-7-560
వయససస:58
లస: పప
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94-204/629

భరస : రరమ మహనరరవప ఆతషమరగ
ఇసటట ననస:84-7-561
వయససస:58
లస: ససస స
6960 NDX1170299
పపరర: నరగసదట ఆతషమరగ

94-204/632

94-204/635

94-204/638

94-204/641

94-204/644

94-204/647

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:42
లస: పప
6978 NDX1329713
పపరర: వనసకటపపయఖ గబరకస

94-204/650

భరస : సరసబశవ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:63
లస: ససస స

94-204/639

6970 MLJ2176345
పపరర: దనటకకయన చతస జలలర

6973 NDX0815126
పపరర: శశష గగరగధర అడపర

94-204/653

94-204/642

6968 AP151000369204
పపరర: సరసబబటజఖస అడపర

6971 NDX0059600
పపరర: పటసనరస అడపరలకడమ

94-204/645

తసడడ:ట శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:39
లస: పప

6976 NDX1776832
పపరర: ననగ రరజ చటట జలలర

6977 NDX1776584
పపరర: వనసకటటసశరరర అడప

6982 MLJ2170801
పపరర: గగవరదన రరవప చతస జలలర

6985 NDX2901924
పపరర: పదనమవత దనడడ
తసడడ:ట వరసజననయబలల దనడడ
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:54
లస: ససస స

94-204/643

6974 NDX0839613
పపరర: రఘబవర అడపర

తసడడ:ట ఉమమ మహహశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:36
లస: పప

6979 AP151000366199
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

94-204/640

భరస : వర రరఘవపలల ఆడపలకడమ
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:91
లస: ససస స

94-204/648

94-204/646

94-204/649

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ అడప
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:49
లస: పప
94-204/651

6980 AP151000366196
పపరర: వనసకటరమణ అడపర

94-204/652

తసడడ:ట వరరరఘవయఖ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:70
లస: పప
94-204/654

తసడడ:ట హనసమసత రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:78
లస: పప
94-204/976

94-204/637
6965 NDX1776642
పపరర: లకడమ కసక దసరర లమవణఖ అడప

భరస : వనసకటరమణ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:71
లస: పప
6984 NDX2960219
పపరర: మహహశశరగ హనసమసతష

6967 AP151000369206
పపరర: అనసనరఖ అడపర

94-204/634
6962 MLJ2170991
పపరర: పపరష చసదటరరవప వశశసకరరరవప

భరస : వనసకటటసశరరర అడప
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట గగవర దన రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గబరకస
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:57
లస: పప
6981 NDX0815076
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప అడపర

94-204/636

భరస : గగవరద నరరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర అడప
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:27
లస: పప
6975 NDX1329705
పపరర: నరసససహ రరవప గబరకస

6964 MLJ3507407
పపరర: వజయలకడమ అడపర

94-204/631

తసడడ:ట ససబబయఖ వశశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:84-7-564
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వనసగళ శశటట
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:66
లస: ససస స
6972 NDX1776758
పపరర: లల సరయ శనసమబక అడప

94-204/633

భరస : మబరళకకషష అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:53
లస: ససస స
6969 NDX2033538
పపరర: ననసచనరమమ వనసగళ శశటట

6961 MLJ2178242
పపరర: వరరరఘవమమ నశశవరరరవప

6959 NDX1170307
పపరర: రరమకకషష అటటమబరగ

తసడడ:ట మహనరరవప అటటమబరగ
ఇసటట ననస:84-7-561
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపరష చసదటరరవప నశశరరరకవప
ఇసటట ననస:84-7-564
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:37
లస: ససస స
6966 AP151000369205
పపరర: పటభబవత అడపర

94-204/630

తసడడ:ట రరమమహన రరవప ఆఠరమరగ
ఇసటట ననస:84-7-561
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట మహనరరవప ఆతషమరగ
ఇసటట ననస:84-7-561
వయససస:35
లస: పప
6963 NDX1329697
పపరర: వరలకడమ గబరకస

6958 NDX1686320
పపరర: లకడమ నరగసదట ఆఠరమరగ

6983 NDX2679140
పపరర: అడప సరయశక హరగక

94-204/830

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:23
లస: ససస స
94-204/977

6986 NDX2814853
పపరర: బబలరసకకసడ జజఖత

94-204/978

భరస : రవకరసత
ఇసటట ననస:84-7-565
వయససస:41
లస: ససస స
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6987 NDX2065408
పపరర: వనసకట రరవప మమజగటట

94-204/655

తసడడ:ట పపద కకటయఖ మమజగటట
ఇసటట ననస:84-7-566
వయససస:54
లస: పప
6990 NDX0802546
పపరర: హరగబబబబ గబరజజల

94-204/658

94-204/660

6994 NDX0060871
పపరర: సటవసత గగబబరగ

94-204/662

94-204/665

6997 NDX2332641
పపరర: లకడమ కసకకపరటట

తసడడ:ట గణణశ బబబబ దకకర
ఇసటట ననస:84-8-573
వయససస:24
లస: ససస స

7005 NDX1225051
పపరర: ససదదరరద డనకరక

7006 MLJ3501475
పపరర: గణణష బబబబ దకక

తసడడ:ట గణణశ బబబబ దకక
ఇసటట ననస:84-8-573
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబల కకరణ సపహ
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:33
లస: ససస స
94-204/677

7009 NDX1622100
పపరర: జయ లకడమ కరశనకకట

94-204/663

6998 NDX0746891
పపరర: మహన కకషష పస

94-204/666

94-204/669

94-204/670

భరస : గణణశబబబబ దకక
ఇసటట ననస:84-8-573
వయససస:60
లస: ససస స
94-204/672

7007 NDX1622050
పపరర: లకడమ దసరర కరశనకకట

94-204/673

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప కరశనకకట
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:25
లస: ససస స
94-204/675

7010 MLJ3507951
పపరర: వసససధరరదతవ చసతన

భరస : రరమ మహన రరవప కరశనకకట
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ చసత
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:63
లస: ససస స

7012 NDX1596370
పపరర: శకనవరస రరవప కరశనకకట

7013 MLJ2171890
పపరర: బబలకకరరణ చసతన

94-204/678

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ చసత
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:39
లస: పప

7014 NDX3260718
పపరర: ఈశశరగ గరదసశశటట

7015 AP151000366212
పపరర: శకనవరసరరవప బబ గననధసన

7016 NDX0800060
పపరర: లకడమ వనలపపరర

తసడడ:ట ససబబబరరవప బబ గననధసన
ఇసటట ననస:84-8-576
వయససస:56
లస: పప

94-204/667

7004 MLJ3507621
పపరర: లకడమ దకక

తసడడ:ట రరస మహన రరవప కరశనకకట
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరగశ కలమమర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:84-8-575
వయససస:33
లస: ససస స

94-204/664

తసడడ:ట ఉమ మహహశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప కశనకకట
ఇసటట ననస:84-8-574
వయససస:23
లస: పప
94-208/1644

94-204/661

భరస : అనల కలమమర పరరగపలర
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట ససదబయఖ డకరక దకక
ఇసటట ననస:84-8-573
వయససస:65
లస: పప
94-204/674

94-204/659

6995 NDX1612333
పపరర: ససజనఖ పరరగపలర

7001 NDX2332617
పపరర: ససరగసదట కసకకపరటట

7003 NDX1776931
పపరర: సరయ పటశరసత దకకర

7011 NDX2157601
పపరర: వనణబ పటకరష కశనకకట

94-205/13

7000 MLJ3502416
పపరర: రరమకకకషష పసగబలకరగ

94-204/668
7002 NDX2332591
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
కసకకపరటట
తసడడ:ట వనసకట కకటటశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:68
లస: పప

94-204/657

భరస : వనమబల అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84-7-847
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపరల ప
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట లకడమననరరయణ పసగబలకరగ
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:41
లస: పప

94-204/671

6992 NDX2280808
పపరర: వనమబల శవకలమమరగ

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట గగపరల పరరగపలర
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:37
లస: పప

7008 NDX0060442
పపరర: హహమలత సస హహచ

94-204/979

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-8-563
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగపరల పరరగపలర
ఇసటట ననస:84-8-570
వయససస:59
లస: ససస స
6999 NDX2136548
పపరర: అనల కలమమర పరరగపలర

6991 NDX2960227
పపరర: ససభబషసణ ఆకరశ

6989 NDX0800078
పపరర: గబరరజల వనసకట రగహహణణ

భరస : హరగ బబబబ రగహహణణ
ఇసటట ననస:84-7-571
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససదయ ఆకరశ
ఇసటట ననస:84-7-663
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట వనమబల శకనస
ఇసటట ననస:84-7-847
వయససస:28
లస: పప
6996 NDX0060186
పపరర: దమయసత పరరగపలర

94-204/656

తసడడ:ట ససబబబరరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:84-7-570
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:84-7-571
వయససస:38
లస: పప
6993 NDX2280816
పపరర: వనమబల అసకమమరరవప

6988 NDX0907576
పపరర: గగపరల పరరగపలర

94-204/680

94-204/676

94-204/679

94-204/681

భరస : మమరరత రరమబ వనలపపరర
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:34
లస: ససస స
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94-204/682

భరస : రమమశ శరనస
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:39
లస: ససస స
7020 NDX1595885
పపరర: నవన నలలరలరర

94-204/685

94-204/689

94-205/16

94-205/19

94-204/692

7027 NDX0543694
పపరర: సతఖననరరయణ గరజల

7030 NDX1622027
పపరర: శకదతవ మఖమమఠస

7033 NDX1371137
పపరర: అబబబబకర షపజక

94-204/695

7036 NDX2112506
పపరర: మహన గబపరస దదయల

7039 NDX2333920
పపరర: భబగఖ లకడమ భవరగశశటట

తసడడ:ట మహన గబపస దదయఖల
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హనసమ పటసరద భవరగశశటట
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:36
లస: ససస స

94-205/23
7041 NDX2333904
పపరర: గబరర సబబబరతర కలమమరగ
భవరగశశటట
భరస : వనసకట తరరపత రరవప భవరగశశటట
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:57
లస: ససస స

7042 MLJ2171254
పపరర: లకడమకరసతస ససకర
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:61
లస: ససస స

7044 MLJ2171221
పపరర: మహనగబపస దదయమఖల

7045 MLJ3502374
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససకర

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:46
లస: పప

94-205/17

94-205/26

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:65
లస: పప

94-204/688

7025 MLJ2171155
పపరర: ననగమణణ గరజల

94-205/15

7028 NDX0898866
పపరర: ఫణణ కలమమర� శరనస�

94-205/18

తసడడ:ట గణణశరబబబ�
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:31
లస: పప
94-204/690

94-204/691
7031 NDX2143261
పపరర: ననగ శశష లకడమ శశశలజ దదయమఖల

భరస : మహన గబపరస దదయమఖల
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:40
లస: ససస స
94-204/693

7034 NDX1224591
పపరర: చసదట శశకర నలబబ యనన

94-204/694

తసడడ:ట రరమయమఖ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:35
లస: పప
94-204/696

తసడడ:ట ససబబరరవప దదయల
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:46
లస: పప
94-205/20

7022 NDX0802595
పపరర: మమరరత రరమబ వనలపపరర

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ఖదతర భబష షపజక
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట మలకకసడయఖ గసధస
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:39
లస: పప
7038 NDX2494656
పపరర: హరగరత దదయఖల

94-205/14

భరస : బబలమజ మఖమమఠస
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:45
లస: ససస స
7035 NDX1224625
పపరర: బబలమఅసజరననయబలల గసధస

7024 MLJ2172302
పపరర: శవలకడమ గరజల

94-204/684

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప వనలపపరర
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:66
లస: పప
7032 NDX1900563
పపరర: పదమ దదపరలపపడడ

94-204/687

తసడడ:ట ససబబబరరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-8-579
వయససస:58
లస: ససస స
7029 AP151000366511
పపరర: ససబబబరరవప గరజల

7021 AP151000366222
పపరర: రమమష సప నమ

7019 NDX1639063
పపరర: గబలమర ర బ షపక

భరస : అబబబల నబ షపక
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడయఖ సప నమ
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట ససబటబడణఖస కనపరగస
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:60
లస: పప
7026 MLJ2171148
పపరర: కకటటశశరమమ గరజల

94-204/683

భరస : గణణశ బబబబ సప నమ
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట మమలకకసడయఖ నలలరలరర
ఇసటట ననస:84-8-578
వయససస:27
లస: పప
7023 NDX1899345
పపరర: వర పరటసరద కనపరగస

7018 AP151000369233
పపరర: పపషరపవత sanam

7037 NDX1612309
పపరర: పటభబకర రరవప తలతతటట

94-204/697

తసడడ:ట ఆదనమబ తలతతటట
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:62
లస: పప
94-205/21

7040 MLJ2171171
పపరర: శశశలజ దదయమఖల

94-205/22

భరస : మహనగబపస
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:42
లస: ససస స
94-205/24

7043 MLJ2171437
పపరర: వనసకరయమమ దదయమఖల

94-205/25

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:63
లస: ససస స
94-205/27

7046 MLJ2170249
పపరర: SUBBARAO దదయమఖల

94-205/28

తసడడ:ట చనర అనసతయఖ సపటట దదయమఖల
ఇసటట ననస:84-8-580
వయససస:66
లస: పప
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7047 NDX1096072
పపరర: శకరరస రమఖ
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94-205/29

భరస : శశషరదదట గబపస శకరరస
ఇసటట ననస:84-8-581
వయససస:33
లస: ససస స
7050 NDX0802686
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శకరరస

94-205/32

94-205/35

7054 AP151000366229
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప

94-205/999

7057 NDX3196383
పపరర: మహహన గగల

95-204/711

7060 NDX1405746
పపరర: శకకరసత గగబబబరగ
తసడడ:ట రరమబ గగబబబరగ
ఇసటట ననస:84-8-583
వయససస:29
లస: పప

94-204/698
7062 NDX2332435
పపరర: వనసకట శవ కలమమరగ
నసలమలపరటట
భరస : చతసదట శశఖర రరవప నసలమలపరటట
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:32
లస: ససస స

7063 NDX2035575
పపరర: భబవననశశరగ వవనట పపల
భరస : శవరరసపటసరద వవనట పపల
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:36
లస: ససస స

7065 NDX1184845
పపరర: ససబబబయమమ దనసరగ

7066 AP151000369246
పపరర: సరసబబటజఖస వవనట పపల

94-205/42

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమయఖ వవనట పపల
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:73
లస: పప
7071 NDX2143725
పపరర: లకడమ కరసత మసడవ

భరస : ససతనరరమ
ఇసటట ననస:84-8-588
వయససస:52
లస: ససస స

7069 NDX2143733
పపరర: మబనర ఆలలఖఖ మసడవ

94-205/48

7072 NDX2143766
పపరర: ససబటహమణఖస మసడవ

94-205/1000

7075 NDX2333961
పపరర: ఆదదలకడమ కలమమరగ వపలచ
భరస : ససత రరమ శరమ వపలచ
ఇసటట ననస:84-8-588
వయససస:52
లస: ససస స

94-205/34

7055 AP151000366230
పపరర: రరసబబబబ ఉపపప

94-205/37

7058 SQX1735141
పపరర: జజఖతరమయ ఇపపప

95-204/710

తసడడ:ట రరసబబబబ ఇపపప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:23
లస: ససస స
94-205/38

7061 NDX1882233
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదస

94-205/39

తసడడ:ట సతఖననరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:84-8-583
వయససస:38
లస: పప
94-205/40

7064 NDX0060848
పపరర: ససధనరరణణ యస

94-205/41

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:37
లస: ససస స
94-205/43

7067 NDX1976671
పపరర: శవరరస పటసరద వవనట పపల

94-205/44

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:51
లస: పప
94-205/46

7070 NDX2143758
పపరర: పపరరవత మసడవ

94-205/47

భరస : ససబటహమణఖస మసడవ
ఇసటట ననస:84-8-587
వయససస:49
లస: ససస స
94-205/49

తసడడ:ట ససబబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:84-8-587
వయససస:50
లస: పప
94-205/51

7052 NDX0283168
పపరర: ననగమలలర శశరగ ఉపసప

తసడడ:ట కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట ససబటహమణఖస మసడవ
ఇసటట ననస:84-8-587
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబటహమణఖస మసడవ
ఇసటట ననస:84-8-587
వయససస:23
లస: పప
7074 NDX0558593
పపరర: మణణకలమమరగ లకడమశశటట

94-205/36

భరస : మలర కరరరర న రరవప వవనట పపల
ఇసటట ననస:84-8-584
వయససస:68
లస: ససస స
94-205/45

94-205/31

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బటహహమశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట రరసబబబబ ఇపపప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:22
లస: పప

7068 NDX0317859
పపరర: మలర కరరరర నరరవప వవనట పపల

94-205/33

తసడడ:ట కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప గగల
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:50
లస: పప
7059 SQX1735216
పపరర: సరయ కకషష శశరన ఇపపప

7051 NDX1881755
పపరర: మనన అపరష మసడవ

7049 NDX0802249
పపరర: శకరరస శశషరదదట గబపరస

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-8-581
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట ససబటహమణఖస మసడవ
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషషరరవప
ఇసటట ననస:84-8-582
వయససస:75
లస: ససస స
7056 NDX3196441
పపరర: బటహహమశశర రరవప గగల

94-205/30

భరస : వనసకటటశశర రరవప శక రరస
ఇసటట ననస:84-8-581
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట జగననరధ రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:84-8-581
వయససస:65
లస: పప
7053 AP151000369239
పపరర: వనసకటససబబమమ ఉపసప

7048 NDX0800052
పపరర: ససరస పరరశత దతవ శకరరస

7073 NDX2333979
పపరర: శకదతవ గబరజ

94-205/50

భరస : దదననసదట ఫణణ కలమమర గబరజ
ఇసటట ననస:84-8-588
వయససస:34
లస: ససస స
94-205/52

7076 NDX2343531
పపరర: ససతనరరమ శరమ వపలచ

94-205/53

తసడడ:ట అదద శశషయఖ వపలచ
ఇసటట ననస:84-8-588
వయససస:60
లస: పప
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7077 NDX2870863
పపరర: శకనవరసరరవప రగకర
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94-204/980

తసడడ:ట శవపటసరదరరవప రగకర
ఇసటట ననస:84-8-590
వయససస:46
లస: పప

7078 NDX1620229
పపరర: హరగరన సససగరరజ

94-205/54

భరస : శకకరనస కలమమర సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-8-592
వయససస:32
లస: ససస స
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7079 AP151000369248
పపరర: వససతలకడమ లకడమశశటట

94-205/55

భరస : శరయ
ఇసటట ననస:84-8-593
వయససస:47
లస: ససస స
7082 NDX2136597
పపరర: సరశత సససగరరజ

94-204/699

94-205/58

94-205/61

94-205/64

భరస : మమరరత కలమమర
ఇసటట ననస:84-8-600
వయససస:42
లస: ససస స
7097 NDX1172584
పపరర: ససతమమ కగశక

భరస : రతర భదనటరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-8-602
వయససస:67
లస: ససస స

94-205/70

94-205/62

94-204/701

7087 NDX1620088
పపరర: లలత కలమమరగ ససకర

94-205/60

7090 NDX0543892
పపరర: రమమకరసత సససగరరజ

94-205/63

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:33
లస: పప

7092 NDX1620120
పపరర: పటభబకర శరమ ససకర

94-205/65

7093 MLJ2172484
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప సససగరరజ

94-205/66

తసడడ:ట చనహనసమయఖ
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:61
లస: పప

7095 NDX1374107
పపరర: పస వ ఎస ఎస మమరరత కలమమర

94-205/68

7096 NDX1172576
పపరర: సరసశత కగశక

94-205/69

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:84-8-601
వయససస:39
లస: ససస స

94-205/71 7099 NDX0898379
7098 NDX1824011
పపరర: వ కర పవన కలమమర మమచరరజ
పపరర: బసవరరజ మమచరరజ

తసడడ:ట బసవ రరజ మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-8-601
వయససస:25
లస: పప
94-205/73

7084 NDX1685868
పపరర: రరఘవమమ పపజల

భరస : పటభబకర శరమ ససకర
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:53
లస: ససస స

7089 NDX0543751
పపరర: లకడమకరసత సససగరరజ

7101 MLJ2170157
పపరర: వనసకటరమమష గబడడవరడ

భరస : వనసకటనగససధనకర జటటఱఱ
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:48
లస: ససస స

94-205/72

తసడడ:ట భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:84-8-601
వయససస:50
లస: పప
94-205/74

తసడడ:ట రతరబదటరరవప
ఇసటట ననస:84-8-602
వయససస:38
లస: పప

94-204/702 7104 AP151000369221
7103 NDX0654681
పపరర: లకడమ తటపపర సససదరగ జటటరర
పపరర: ససకనఖ జటటఱఱ

భరస : కకషష జతషరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:45
లస: ససస స

94-205/59

తసడడ:ట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-8-600
వయససస:45
లస: పప

భరస : యగరనసద
ఇసటట ననస:84-8-601
వయససస:63
లస: ససస స
7100 NDX1423086
పపరర: శరరదనసబ గబడడవరడ

7086 NDX1619875
పపరర: ననగ పరరశత రగజజ ససకర

తసడడ:ట ననగభబషణ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:56
లస: పప
94-205/67

94-205/57

భరస : రరజ పపజల
ఇసటట ననస:84-8-596
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట మలర ఖమరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:38
లస: పప
7094 NDX1371376
పపరర: రమణ కలమమరగ పపసపరటట

94-204/700

తసడడ:ట పటభబకర శరమ ససకరయస
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-8-597
వయససస:56
లస: ససస స
7091 NDX0544080
పపరర: శకకరసత కలమమర సససగరరజ

7083 NDX1639097
పపరర: సరశత ఇతననన

7081 NDX0786319
పపరర: లకడమశశటట బ యస యస నవరస

తసడడ:ట సరయబబబబ
ఇసటట ననస:84-8-593
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఇతననన
ఇసటట ననస:84-8-596
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట ససతనరరమబ
ఇసటట ననస:84-8-596
వయససస:34
లస: పప
7088 MLJ3508132
పపరర: శవకలమమరగ సససగరరజ

94-205/56

తసడడ:ట సరయబబబబ
ఇసటట ననస:84-8-593
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకడమ కరసత సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-8-596
వయససస:31
లస: ససస స
7085 NDX0543991
పపరర: సరయ నరమల కలమమర లకడమశ

7080 NDX1183862
పపరర: పవన కలమమర లకడమ శశటట

7102 NDX1423078
పపరర: రతర భదనటరరవప గబడడవరడ

94-205/75

తసడడ:ట వనసకట ససబటమణఖమ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-8-602
వయససస:73
లస: పప
94-204/703

7105 NDX2043693
పపరర: నరసససహ రరవప తరగణణ

94-204/704

తసడడ:ట పటసరద తరగణణ
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:37
లస: పప
Page 242 of 358

7106 MLJ2174332
పపరర: రమణనరరవప� వనజ�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-204/705

తసడడ:ట పపరరషప తస స� వనజ
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:48
లస: పప

7107 NDX0543975
పపరర: కకషష జతషరర

94-204/707

94-204/708
7108 MLJ3501426
పపరర: వనసకట ననగ ససధనకర జటటరగ

తసడడ:ట రరమససబబయఖ� జతషరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట రరమససబబయఖ జతషరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ననగ ససధనకర జటటరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:27
లస: ససస స

94-205/77
7110 NDX1595703
పపరర: బబల శ�వనతన సరగజన
జటటరర
తసడడ:ట వనసకట ననగ ససధనకర జటటరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:28
లస: ససస స

94-205/78
7111 NDX1595604
పపరర: మహహశశర సరయ తతజ
జటటరర
తసడడ:ట వనసకట ననగ ససధనకర జటటరర
ఇసటట ననస:84-8-603
వయససస:25
లస: పప

7112 NDX0283291
పపరర: శకదతవ గబమమడడ

7113 NDX2333995
పపరర: మసదనరమమ ఇళర

7114 MLJ2171866
పపరర: వజయలకడమ ఇలమర

7109 NDX1595638
పపరర: చసదన శక త జటటరర

94-205/76

94-205/79

తసడడ:ట శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:41
లస: ససస స
7115 MLJ2178697
పపరర: సరమమమ జఖస గబమమడడ

భరస : బబబబ రరవప ఇళర
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:46
లస: ససస స
94-205/82

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:58
లస: ససస స
7118 MLJ2172534
పపరర: సరయ కలమమర గబమమడడ

94-205/85

94-205/88

94-205/91

94-205/94

94-205/97

తసడడ:ట వనసకట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:33
లస: పప

94-205/87

7128 NDX2129485
పపరర: ససచరగత మలశశటట

7131 NDX0060491
పపరర: లకడమ శశటట జయలకడమ

7134 NDX2129477
పపరర: ననగగశశర రరవప మలశశటట
తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ మలశశటట
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:37
లస: పప

94-205/90

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:84-8-606
వయససస:47
లస: ససస స
94-205/92

7126 MLJ2170116
పపరర: అనలలకమమర ఆలపరటట

94-205/93

తసడడ:ట రమమష
ఇసటట ననస:84-8-607
వయససస:40
లస: పప
94-205/95

7129 MLJ2173425
పపరర: కలససమకలమమరగ వనసకట లకడమ
కరకలమమనస
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:51
లస: ససస స

94-205/96

94-205/98

7132 NDX0696039
పపరర: అయఖపప దతవరపలర

94-205/99

తసడడ:ట అలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:67
లస: ససస స
94-205/100

7120 NDX2157668
పపరర: పరరశత అడపర

94-205/89 7123 NDX1260264
7122 NDX2334027
పపరర: బబబ శరరద శవరన గగకస ఆలపరటట
పపరర: ననగలకడమ ఆలపరటట

7125 NDX2343499
పపరర: మకదసల అలపరటట

94-205/84

భరస : బబటహసపత రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-8-605
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:54
లస: ససస స
7133 NDX0696054
పపరర: హరరశ దతవరపలర

94-205/86

భరస : అనల కలమమర అలపరటట
ఇసటట ననస:84-8-607
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : సరయ చసదస
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:32
లస: ససస స
7130 NDX0060608
పపరర: వరలకడమ దతవరపలర

7119 NDX1183870
పపరర: శవశసకర రరవప గబమమడడ

7117 MLJ3501780
పపరర: మధనసనధనరరవప గబమమడడ
తసడడ:ట శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట రరజశశఖర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-8-606
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట కకకషషమబరగస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-8-606
వయససస:55
లస: పప
7127 NDX0059774
పపరర: ససజత లకడమశశటట

94-205/83

తసడడ:ట శకశశలస
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-8-605
వయససస:53
లస: పప
7124 AP151000366562
పపరర: రరజశశఖర ఆలపరటట

7116 NDX0815100
పపరర: రఘబరరస ఇలర

94-205/81

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట ససవర శసకర రరవప గబమమడడ
ఇసటట ననస:84-8-604
వయససస:44
లస: పప
7121 NDX2157650
పపరర: బటహసపత రరవప అడపర

94-205/80

తసడడ:ట వనసకట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:31
లస: పప
94-205/101

7135 NDX0815092
పపరర: వనసకట గబరవయఖ దతవరపలర

94-205/102

తసడడ:ట హనసమయఖ
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:59
లస: పప
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7136 MLJ2171882
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమమనస

94-205/103

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-8-608
వయససస:60
లస: పప
7139 NDX2176494
పపరర: శవ రరమ పటసరద ననలబసడర

94-206/65

94-205/105

94-206/69

94-206/71

94-206/74

94-206/77

94-206/80

తసడడ:ట హరగ బబహర
ఇసటట ననస:84-9-613
వయససస:19
లస: పప

7149 NDX1844423
పపరర: కకషష పసటయమ ననరదనసస

7152 NDX0307280
పపరర: ననగ హహమ బసదస ననరదనసస

7155 NDX1750141
పపరర: లకడమ కలమమరగ ననరదనసస

7158 AP151000372536
పపరర: కకటటశశర రరవప ననరదనసస

94-206/1090

7161 NDX2613099
పపరర: ననరదనసస రరమచసదటరరవప

94-206/72

7164 NDX2634806
పపరర: అమబలఖ బబహర
భరస : హరగ బబహర
ఇసటట ననస:84-9-613
వయససస:38
లస: ససస స

7144 AP151000372509
పపరర: లకడమగగవరద న ననరదనసస

94-206/68

7147 NDX2280964
పపరర: లకడమ ననగ దదవఖ ననరదనసస

94-206/70

7150 NDX2136761
పపరర: వజయ లకడమ భమ

94-206/73

భరస : శశషగగరగ భమ
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/75

7153 NDX1750315
పపరర: అరరణ కలమమరగ ననరదనసస

94-206/76

భరస : శకనవరస రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:43
లస: ససస స
94-206/78

7156 NDX1750232
పపరర: వజయ భబసకర ననరదనసస

94-206/79

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:45
లస: పప
94-206/81

7159 NDX2613115
పపరర: ననరదనసస వనసకట ససరగష

94-204/831

తసడడ:ట ననరదనసస శకధర
ఇసటట ననస:84-9-612
వయససస:18
లస: పప
94-206/1091

తసడడ:ట ననరదనసస శకధర
ఇసటట ననస:84-9-612
వయససస:20
లస: పప
94-204/982

94-205/104

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననరదనసస శకధర
ఇసటట ననస:84-9-612
వయససస:39
లస: ససస స
7163 NDX3126893
పపరర: యమదగగరగ బబహర

94-206/1323

భరస : కకటటశశర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:51
లస: పప
7160 NDX2613149
పపరర: ననరదనసస ననగ శరరష

7146 NDX2861714
పపరర: లకడమ రరధదక ననరదనసస

7141 NDX0283358
పపరర: అనరపపరష బబ లశశటట

భరస : శకహరగరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-610
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:45
లస: ససస స
7157 AP151000372512
పపరర: శకనవరసరరవప ననరదనసస

94-206/67

భరస : వర మణణసదట బబబబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష పటసరదస ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:40
లస: ససస స
7154 NDX1310564
పపరర: ననగగసదటస ననరదనసస

7143 AP151000372511
పపరర: కనకదసరర ననరదనసస

94-206/64

భరస : ననగ కలమమర
ఇసటట ననస:84-8-660
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష మహన ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-610
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చరసజవ భమ
ఇసటట ననస:84-9-611
వయససస:25
లస: ససస స
7151 MLJ3512316
పపరర: శకదతవ ననరదనసస

94-206/66

భరస : రరమచసదటరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-610
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట శకహరగరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-9-610
వయససస:45
లస: పప
7148 NDX2114064
పపరర: లకడమ భమ

7140 AP151000372508
పపరర: శకహరగరరవప ననరదనసస

7138 NDX2176502
పపరర: శరత చసదట భమమ

తసడడ:ట హరగ పటసరద భమమ
ఇసటట ననస:84-8-611
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-8-611
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-9-582
వయససస:44
లస: ససస స
7145 AP151000372537
పపరర: కకషరమహన ననరదనసస

94-206/63

భరస : శవ రరమ పటసరద ననలబసడడర
ఇసటట ననస:84-8-611
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష పటసరద ననలబసడర
ఇసటట ననస:84-8-611
వయససస:57
లస: పప
7142 NDX0412189
పపరర: అసజల ఉపసప

7137 NDX2176510
పపరర: లకడమ శశషష లత ననలబసడర

7162 NDX3214301
పపరర: బబహర భరత కలమమర

94-204/981

తసడడ:ట హరగ
ఇసటట ననస:84-9-613
వయససస:24
లస: పప
94-206/1092

7165 NDX1475277
పపరర: అపరష దతవ కకడనరర

94-206/82

భరస : మమణణకఖ వర పటసరద KODURU
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:31
లస: ససస స
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94-206/83

భరస : ఆనసద కకడనరర
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:33
లస: ససస స
7169 NDX1750323
పపరర: పటసరద నలర గగసడ

94-206/86

94-206/89

94-206/93

94-206/96

94-206/99

7176 MLJ2171338
పపరర: ససభబషసణణ సప మశశటట

7179 NDX1475434
పపరర: వజయ కలమమర ససదనరరద

7182 NDX1893735
పపరర: వరఖకలల మమరబచమమ పస

94-206/102

94-206/105

94-206/1093

తసడడ:ట వనసకట దనసయఖ పపనన
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:47
లస: పప

94-206/100

7194 AP151000372110
పపరర: శసకరరకవప చతసబబటట
తసడడ:ట అసకమమరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-9-619
వయససస:65
లస: పప

94-206/92

7177 MLJ3512100
పపరర: మమరగ రరణణ ననలబసడర

94-206/95

7180 NDX1255702
పపరర: రరధనరరణణ గరగకకపరటట

94-206/98

7183 NDX1255561
పపరర: గరగకపరటట శకనవరస రరవప

94-206/101

తసడడ:ట వనసకటటశశ రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:33
లస: పప
7186 MLJ2171320
పపరర: రరఘవనసదట పటసరదస సప మశశటట

94-206/104

తసడడ:ట ససబబబరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:44
లస: పప
7189 NDX1893743
పపరర: దనశయఖ ననలబసడర

94-206/107

తసడడ:ట లలరదయఖ ననలబసడర
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:79
లస: పప
94-206/1094

భరస : శకనవరసరరవప పపనన
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:44
లస: ససస స
94-206/109

7174 NDX1475558
పపరర: హహమలత ససదదరరద

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:57
లస: ససస స

94-206/106

7191 NDX2683175
పపరర: భబంరలకడమ పపనన

తసడడ:ట శసకరరరవప ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:84-9-619
వయససస:28
లస: పప

94-206/97

7188 MLJ2170918
పపరర: హరగననధగబపస బచసచ

7190 NDX2683100
పపరర: శకనవరసరరవప పపనన

94-206/88

తసడడ:ట దనసయఖ ననలబసడర
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:40
లస: ససస స

94-206/103

తసడడ:ట ససబబయఖ శశటట బచసచ
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:69
లస: పప

7193 NDX1619768
పపరర: అసకమమరరవప ఛతసబబటట

94-206/94

7185 MLJ3512787
పపరర: వనలనర న వననససట బబబబ
ననలబసడర
తసడడ:ట దనసయఖ ననలబసడర
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట దనసయఖ యమన వ యల యస
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:48
లస: పప

7171 NDX1075647
పపరర: శకనవరస రరవప పపదపప ట లల

భరస : అనల కలమమర ససదనరరద
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దనశయఖ యమన
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట పరప రరవప ససదనరరద
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:36
లస: పప
7187 AP151000372442
పపరర: రరజజ యన.వ.యల.యస

94-206/90

భరస : పరప రరవప ససదనరరద
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరగననథ గబపరస బచసచ
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:59
లస: ససస స
7184 NDX1475582
పపరర: అనల కలమమర ససదదరరద

7173 NDX0601047
పపరర: పపరషచసదట రరవప మమసడడ

94-206/85

తసడడ:ట బటహమనసదస పపదపప ట లల
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరఘవనసదపటసరద సప మశశటట
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజజ పపలర గబర
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:45
లస: ససస స
7181 NDX0600700
పపరర: పరరశత బచసచ

94-206/87

తసడడ:ట కరమమశశర రరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:84-9-615
వయససస:33
లస: పప

భరస : పరసడడ గబనజ
ఇసటట ననస:84-9-617
వయససస:36
లస: ససస స
7178 MLJ3512118
పపరర: ససధ పపలర గబర

7170 NDX1619784
పపరర: ఆనసద కకడనరర

7168 NDX1076058
పపరర: అనసనయమమ పపదపప ట లల

భరస : బటహమనసదస పపదపప ట లల
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమహననటవప కకడనరర
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కరమమశశర రరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:84-9-615
వయససస:32
లస: పప
7175 NDX2107739
పపరర: అనసనయమమ గబనజ

94-206/84

భరస : శకనవరస రరవప పపదపప ట లల
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల నలర గగసడ
ఇసటట ననస:84-9-614
వయససస:30
లస: పప
7172 NDX0757013
పపరర: వనసకట శవననగరరజ మమసడడ

7167 NDX1076181
పపరర: రరప రరణణ పపదపప ట లల

7192 AP151000372111
పపరర: పరరశత చతసబబటట

94-206/108

భరస : శసకరరకవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-9-619
వయససస:60
లస: ససస స
94-206/110

7195 NDX1750273
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

94-206/111

భరస : రరమకకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:27
లస: ససస స
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7196 NDX1750265
పపరర: ససబబబయమమ బతష
స ల

94-206/112

భరస : లకమణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:28
లస: ససస స
7199 MLJ2173524
పపరర: పసచచమమ గబసజ

94-206/115

94-206/118

94-206/121

94-205/108

94-205/111

94-205/114

94-205/117

తసడడ:ట వనసకట ససబబరరవప లకకకశశటట
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:23
లస: పప

7209 NDX1184860
పపరర: కమలమదతవ తమమశశటట

94-205/120

94-205/109

7204 MLJ3512126
పపరర: ననరరయణ గబసజ

94-206/120

7207 NDX1595596
పపరర: వనసకట రమణ తమమశశటట

7210 NDX1184852
పపరర: దతవ గసజ

94-205/110

94-205/112 7213 NDX1394378
7212 NDX1183888
పపరర: బబబబ రరజగసదటపస
పపరర: అశశక కలమమర తమమశశటట
ట రద తమమశశటట

7215 MLJ3501541
పపరర: వరరసరశమ తమమశశటట

7218 NDX0283481
పపరర: హహమమసజల లకకకశశటట

7221 AP151000369263
పపరర: సశరష లత లకకకశశటట

7224 NDX1551424
పపరర: పటకరష బబబబ కకడత
తసడడ:ట ననగగశశర రరవప కకడత
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:38
లస: పప

94-205/107

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:67
లస: ససస స
94-205/113

తసడడ:ట లకమణనటవప
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:37
లస: పప
94-205/115

7216 NDX0059758
పపరర: బసదస మమధవ ఎల

94-205/116

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/118

7219 AP151000369262
పపరర: పపషరపలతన లకకకశశటట

94-205/119

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:50
లస: ససస స
94-205/121

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:71
లస: ససస స
94-205/123

94-206/117

భరస : శకనవరస రరవప తమమససటట
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పటసరదస
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:57
లస: ససస స
7223 NDX2116029
పపరర: గణపత జరజ లకకకశశటట

94-205/106

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:31
లస: ససస స
7220 JBV1320183
పపరర: కకడత జజనకక

7206 NDX1096007
పపరర: శరసత తమమశశటట

7201 NDX0757385
పపరర: రరమకకకషష బతష
స ల

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట కకసడలరరవప తమమససటట
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:44
లస: పప
7217 NDX0060665
పపరర: శరరశన లకకకశశటట

94-206/119

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:35
లస: పప
7214 NDX1595653
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

7203 NDX0756866
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-206/114

తసడడ:ట రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:30
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-9-626
వయససస:60
లస: ససస స
7211 NDX1183896
పపరర: రవశసకర తమమశశటట

94-206/116

తసడడ:ట రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:65
లస: పప
7208 NDX0283408
పపరర: కమలమమ తమమశశటట

7200 AP151000372109
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

7198 MLJ2173516
పపరర: అరరమకలమమరగ బతష
స ల

తసడడ:ట రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:30
లస: పప
7205 AP151000372108
పపరర: రరజ బతష
స ల

94-206/113

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయణ గబసజ
ఇసటట ననస:84-9-620
వయససస:45
లస: ససస స
7202 NDX0756718
పపరర: లకడమ ననరరయణ బతష
స ల

7197 NDX0756999
పపరర: మసగమమ బతష
స ల

7222 NDX2334019
పపరర: జయ సరయ కకషష లకకకశశటట

94-205/122

తసడడ:ట పటసరద లకకకశశటట
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:21
లస: పప
94-205/124

7225 AP151000366259
పపరర: పటసరదస లకకకశశటట �

94-205/125

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:51
లస: పప
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7226 AP151000366257
పపరర: వనసకటససబబబరరవప లకకకశశటట

94-205/126

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-9-627
వయససస:55
లస: పప
7229 AP151000366542
పపరర: హనసమసతరరవప లకకకశశటట �

94-205/129

94-204/709

94-205/131

94-205/134

94-205/137

94-205/140

94-205/141

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-9-654
వయససస:66
లస: పప

7239 NDX2343440
పపరర: రరస శశశలలష చచటబ

7242 NDX1478073
పపరర: నరగష రరడడడ గబజర ల

7245 NDX3223278
పపరర: అనల కలమమర దదడడడ

7248 AP151000366547
పపరర: కరశవశశశశశర రరవప దదడడడ

94-205/144

7251 MLJ2170090
పపరర: రరమకకషష తతబబటట

94-205/135

7254 NDX2334035
పపరర: ననగలకడమ మమధసరగ ననపపల
భరస : వర పటసరద ననపపల
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:35
లస: ససస స

7234 NDX2987493
పపరర: వణ జగఏసస మబరగకకపపడడ

94-205/1002

7237 NDX1478081
పపరర: వజటస రరడడడ గబజర ల

94-205/133

7240 NDX1976846
పపరర: వనసకట మణణదధప కకలర పర

94-205/136

తసడడ:ట గరత రరమమరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:30
లస: పప
94-205/138

7243 NDX1976820
పపరర: గరత రరమమరరవప కకలర పర

94-205/139

తసడడ:ట రసగననయకలలల కకలర పర
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:63
లస: పప
94-144/1000

7246 NDX3224391
పపరర: కరశ వశశశశశర రరవప బబ డడడ

94-157/796

తసడడ:ట జననరరన రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:84-9-653
వయససస:48
లస: పప
94-205/142

7249 AP151000366546
పపరర: అనల కలమమర దదడడడ

94-205/143

తసడడ:ట జననరదనరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-9-653
వయససస:50
లస: పప
94-205/145

తసడడ:ట శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-9-654
వయససస:38
లస: పప
94-205/147

94-205/130

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట జననరద నరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-9-653
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-9-654
వయససస:64
లస: ససస స
7253 MLJ2170181
పపరర: శకరరమమబరగస తతబబటట

94-205/132

తసడడ:ట జననరర న రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-9-653
వయససస:47
లస: పప

భరస : జననరబనరరవప
ఇసటట ననస:84-9-653
వయససస:44
లస: ససస స
7250 MLJ2172443
పపరర: సరవతట తతబబటట

7236 NDX1976911
పపరర: లకడమ హహహమమవత కకలర పర

7231 NDX1699778
పపరర: కలససమ తవరరగ

తసడడ:ట శవ మబరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:84-9-651
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:84
లస: పప
7247 AP151000369308
పపరర: షపజలజ దదడడడ

94-205/1001

తసడడ:ట సతఖ సరయ కకషష చచటబ
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:32
లస: పప
7244 AP151000366301
పపరర: రరధనకకకషషమబరగస చగబరరపరటట

7233 NDX2987535
పపరర: లకడమ మబరగకకపపడడ

94-205/128

భరస : రరదట పటసరద తవరరగ
ఇసటట ననస:84-9-644
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరత రరమమరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరధనకలకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:79
లస: ససస స
7241 NDX1478057
పపరర: ససరగష రరడడడ గబజర ల

94-206/122

భరస : శవ మబరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:84-9-651
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట గరత రరమమరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:84-9-652
వయససస:29
లస: ససస స
7238 AP151000369301
పపరర: సరగజన చగబరరపరటట

7230 MLJ2172278
పపరర: జజఖత పలర పప

7228 AP151000369268
పపరర: పదనమవత లకకకశశటట

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-9-629
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట పటసరద రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-9-632
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ కకషష కకలర
ఇసటట ననస:84-9-651
వయససస:23
లస: ససస స
7235 NDX1976861
పపరర: యమమన కకలర పర

94-205/127

భరస : దరగయమ వల షపక
ఇసటట ననస:84-9-628
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట నరశహరరవప లకకకశశటట �
ఇసటట ననస:84-9-629
వయససస:52
లస: పప
7232 NDX2466100
పపరర: వజయ కలమమరగ కకలర

7227 NDX0650754
పపరర: ఫరతమమ షపక

7252 MLJ2170033
పపరర: వ.వ.యస. రమమశ తతబబటట

94-205/146

తసడడ:ట శకరరమమబరగస
ఇసటట ననస:84-9-654
వయససస:40
లస: పప
94-205/148

7255 MLJ2172468
పపరర: సతఖవరణణ మమమడడ

94-205/149

భరస : వనదనదదశ
ట రమ
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:47
లస: ససస స

Page 247 of 358

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18

7256 NDX2334050
పపరర: మమధవ శరమ మమమడడ

94-205/150

తసడడ:ట వనదనదదట శరమ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:23
లస: పప
7259 AP151000366325
పపరర: పటశరసతకలమమర జలలర పలర

94-205/153

94-205/155

94-205/158

94-204/710

94-204/713

94-204/716

94-204/719

భరస : పపరష చసదట శశఖర అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:50
లస: ససస స

7269 NDX1639071
పపరర: వజయ లకడమ దళవయ

7272 AP151000369226
పపరర: ససతనమహలకడమ అడనడ

7275 NDX0786327
పపరర: అవననష డడ

7278 NDX1622001
పపరర: పపరష చసదట శశఖర అడడ

94-205/161

7281 NDX1595794
పపరర: మసజషర అడడ

94-204/711

7284 NDX1170315
పపరర: పపప ఢడశ రరజ అడడ
తసడడ:ట పపరష చసదట శశఖర అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:27
లస: పప

7264 NDX2334134
పపరర: సనరఖ కలమమరగ చచట

94-205/157

94-205/160
7267 MLJ3501616
పపరర: సతఖననరరరయణ పదమననభబన

7270 AP151000369228
పపరర: ఉషరరరణణ అడనడ

94-204/712

భరస : శకనవరస అడనడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:45
లస: ససస స
94-204/714

7273 NDX1639055
పపరర: చన వనసకరటరరమయఖ కకల

94-204/715

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర కకల
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:25
లస: పప
94-204/717

7276 NDX2100030
పపరర: రహమమత బబషర షపక

94-204/718

తసడడ:ట పసరగసహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:46
లస: పప
94-204/720

7279 AP151000366214
పపరర: ససరఖకకటటశశర రరవప అడనడ

94-204/721

తసడడ:ట సతఖననరరయణ అడనడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:77
లస: పప
94-205/162

తసడడ:ట శకనవరస రరవప అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:25
లస: ససస స
94-205/164

94-204/983

తసడడ:ట మమరకసడతయబలల
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట సనరరఖ కకటటశశర రరవప అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:23
లస: ససస స
7283 NDX1881607
పపరర: ననగ రరజజ కలమమరగ అడడ

94-205/159

తసడడ:ట గణణశ బబబబ డడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట సనరరఖ కకటటశశర రరవప అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:48
లస: పప
7280 NDX2334159
పపరర: ననగ సరయ మనషర అడడ

7266 MLJ3501335
పపరర: కకటటశశరరరవప పదమననభబన

7261 NDX2735058
పపరర: శక దతవ తషభటట

భరస : రరమబలల చచట
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సనరఖకకటటశశరరరవప అడనడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల కకననథస
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:26
లస: పప
7277 AP151000366215
పపరర: శకనవరస అడడ

94-205/156

భరస : రరమకకషష దళవయ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫకకర అహమమద షపజక
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:61
లస: ససస స
7274 NDX1595935
పపరర: శకనవరస రరవప కకననథస

7263 MLJ3507423
పపరర: పదనమవత పదమననభబన

94-205/152

భరస : టట వ వ ఏస రమమశ
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట మమరకసడతయబలల
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:53
లస: పప

భరస : కలమమర నచతచననమమటర
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:25
లస: ససస స
7271 NDX1496307
పపరర: జజన బ షపక

94-205/154

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖ సరయ కకషష చచటబ
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:22
లస: పప
7268 NDX1596313
పపరర: ననగమణణ నచతచననమమటర

7260 MLJ2170025
పపరర: వనదనదదట శరమ మమమడడ

7258 NDX1881847
పపరర: వరపటసరద ననపపలర

తసడడ:ట పపరకరజ ననపపలర
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-9-656
వయససస:52
లస: ససస స
7265 NDX2334100
పపరర: వసశ కకరణ చచటబ

94-205/151

తసడడ:ట వనదనదదట శరమ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-9-655
వయససస:50
లస: పప
7262 MLJ3508041
పపరర: ససజజత పదమననభబన

7257 NDX1514745
పపరర: ససధధర కలమమర మమమడడ

7282 NDX1260231
పపరర: ఆమన అడడ

94-205/163

తసడడ:ట పపరష చసదట శశఖర అడడ
ఇసటట ననస:84-9-657
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/165

7285 NDX2333367
పపరర: కగసలఖ ఎరర

94-204/722

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర ఎరర
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:25
లస: ససస స
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7286 AP151000369331
పపరర: గసగర భవరన రరగస

94-205/166

భరస : సతఖ షసన
ట వరసస
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:43
లస: ససస స
7289 AP151000366330
పపరర: రరమ పసచచయఖ రరగస

94-205/169

94-205/170

94-205/1005

94-205/1008

94-204/723

7296 NDX2830701
పపరర: ససధనరరణణ మలలర

7299 NDX1224609
పపరర: యససబబబబ పరలపరగస

94-204/727

7302 NDX1224617
పపరర: వనసకటటశశరలల గబసజ

94-205/1006

7305 NDX2821007
పపరర: వనసకట ననగరరజ బబ లశశటట

7294 NDX1371152
పపరర: అనసష మలలర

94-204/724

7297 NDX2830651
పపరర: అనసష మలలర

94-205/1007

94-204/725

7300 NDX1371111
పపరర: పపరష చసదట రరవప భబర

94-204/726

తసడడ:ట వశశననథ భబర
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:28
లస: పప
94-204/728

7303 NDX1639105
పపరర: ఆదదననరరయణ గబనజ

94-204/729

తసడడ:ట పరసడడరసగరరవప గబనజ
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:37
లస: పప
94-204/984

7306 NDX2761369
పపరర: ససనత బబ లశశటట

94-204/985

తలర : ససతన రరమసజననయబలల బబ లశశటట
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట ససత రరమమసజననయబలల బబ లశశటట
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరరజ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:35
లస: ససస స

7307 AP151000366321
పపరర: వనసకటననగకలమమర బబ లశశటట

7308 NDX1255587
పపరర: కసదసకకరగ ఆదద లకడమ

7309 MLJ3514171
పపరర: రజనకలమమరర చచటబ

94-205/171

తసడడ:ట శతనరరమమనసజగయలల
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:47
లస: పప
7310 NDX0503664
పపరర: ననగరరజ కసదసకకరగ
తసడడ:ట వరయఖ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:84-9-662
వయససస:49
లస: పప
7313 NDX2740850
పపరర: ససబబషసణణ డకలవ
భరస : ససదనమ డకలవ
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:23
లస: ససస స

94-206/123

భరస : ననగ రరజ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:84-9-662
వయససస:41
లస: ససస స
94-206/125

7311 MLJ3514189
పపరర: సతఖసరయ కకకషన చచటబ

7314 NDX3262581
పపరర: ససబబశన దకలఆ
భరస : ససదనమ దకలఆ
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:25
లస: ససస స

94-206/124

భరస : సతఖసరయ కకకషష చచటబ
ఇసటట ననస:84-9-662
వయససస:45
లస: ససస స
94-206/126

తసడడ:ట రరమబలల చచటబ
ఇసటట ననస:84-9-662
వయససస:53
లస: పప
94-204/987

94-205/1004

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:35
లస: పప
94-204/730

7291 NDX3062304
పపరర: గగపస వరపటసరద అకకమబరర

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట రగశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-9-660
వయససస:33
లస: పప
7304 NDX1371095
పపరర: వనసకట శశష సరయ బబ లశశటట

7293 NDX1729963
పపరర: జయశక కలమఖణణ మలలర

94-205/168

తసడడ:ట ససరగశ అకకమబరర
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:24
లస: ససస స
7301 NDX1224849
పపరర: దసరర రరవప బతష
స ల

94-205/1003

తసడడ:ట శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-9-659/1
వయససస:54
లస: పప
7298 NDX2830602
పపరర: జయశక కలమఖణణ మలలర

7290 NDX3089893
పపరర: పదనమవత అకకమమరర

7288 NDX1096023
పపరర: గబరవమమ పలర పప

భరస : వరరరజ
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససరగశ అకకమమరర
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమయఖ యమసస
ఇసటట ననస:84-9-659
వయససస:80
లస: పప
7295 NDX2771756
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర

94-205/167

భరస : రరమపపజచచయఖ
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల రరగస
ఇసటట ననస:84-9-658
వయససస:77
లస: పప
7292 NDX1881680
పపరర: కకటటశశర రరవప యమసస

7287 AP151000369332
పపరర: గబకహలకడమ రరగస

7312 NDX3116902
పపరర: శన దకలవర

94-204/986

భరస : మతష దకలవర
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:24
లస: ససస స
94-204/1009

7315 NDX2833010
పపరర: శవ డనకరశ

94-205/1009

భరస : వనణబ డనకరశ
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:44
లస: ససస స
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94-206/127

తసడడ:ట జజగగ దనకలవ
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:33
లస: పప
7319 NDX1612325
పపరర: శకనవరసరరవప ఒసటటపపల

94-204/731

95-93/605

94-206/128

94-205/174

94-205/177

94-205/180

94-205/183

94-205/186

తసడడ:ట పసచచయఖ దనసరగ�
ఇసటట ననస:84-10-645
వయససస:65
లస: పప

7335 MLJ2177582
పపరర: ససబబలకడమ మలలర

7338 MLJ2178036
పపరర: మలలర శశరరరవప మలలర

7341 AP151000369297
పపరర: వమల దనసరగ

7344 MLJ3507340
పపరర: ససజజత ననమబల�
భరస : జయకలకషష పటసరద�
ఇసటట ననస:84-10-646
వయససస:60
లస: ససస స

95-93/607

7327 NDX1853929
పపరర: గరత జలలర పలర

94-205/173

94-205/176

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/178

7333 MLJ2177590
పపరర: జజజ నసససదరగ మలలర

94-205/179

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:53
లస: ససస స
94-205/181

7336 MLJ3502259
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర

94-205/182

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:49
లస: పప
94-205/184

7339 MLJ2176956
పపరర: సరసబయఖ మలలర

94-205/185

తసడడ:ట రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:80
లస: పప
94-205/187

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-10-645
వయససస:58
లస: ససస స
94-205/189

7324 AP151000237055
పపరర: వనసకటశవననగగసదటరరవప పరదనల

94-205/175 7330 NDX1478131
7329 NDX1854018
పపరర: అసగయఖ వనసకటబటవప అసగజజల
పపరర: ససనత మలలర

7332 MLJ2177129
పపరర: మసగ మలలర

95-93/604

భరస : ఆధదనరరయమణ జలలర పలర
ఇసటట ననస:84-10-643
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-10-645
వయససస:40
లస: ససస స
7343 NDX0367722
పపరర: హనసమసతరరవప దనసరగ�

94-206/129

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:50
లస: పప
7340 NDX0283986
పపరర: శరరద దనసరగ

7326 NDX1868068
పపరర: కలసచనల శకనవరసరరవప

7321 AP151000237106
పపరర: ఇసదదరరలకడమ పరదనల

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-239
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శక రరమబలల కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:61
లస: ససస స
7337 MLJ2177756
పపరర: రసగరరరవప మలలర

95-93/606

తసడడ:ట వనసకయఖ అసగజజల
ఇసటట ననస:84-10-643
వయససస:79
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-644
వయససస:39
లస: ససస స
7334 NDX2162006
పపరర: ససశల దతవ కలసచనల

7323 AP151000237058
పపరర: రరమమహనరరవప పరదనల

94-205/172

భరస : వనసకటశవననగగసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-10-239
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట మబసలయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-616
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప అతస లకరగ
ఇసటట ననస:84-10-643
వయససస:43
లస: పప
7331 MLJ3507969
పపరర: శశశలజ మలలర

95-93/603

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-239
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-616
వయససస:31
లస: ససస స
7328 NDX2100105
పపరర: సతఖ పటసరద అతస లకరగ

7320 AP151000237367
పపరర: అరరణ పరదనల

7318 NDX2408607
పపరర: సరయరరస శరత బబలరసకకసడ

తసడడ:ట మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-9-665
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-10-239
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-239
వయససస:76
లస: ససస స
7325 NDX2036201
పపరర: ఆదదలకడమ కలసచనల

94-206/1324

భరస : మటట డకరశ
ఇసటట ననస:84-9-663
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-9-680
వయససస:25
లస: పప
7322 AP151000237080
పపరర: ధనలకడమ పరదనల

7317 NDX2867372
పపరర: శన డకరశ

7342 NDX0898437
పపరర: హనసమమన పటసరద దనసరగ

94-205/188

తసడడ:ట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-10-645
వయససస:37
లస: పప
94-205/190

7345 MLJ3501384
పపరర: వనసకటశవరరమకలమమర�
ననమబల�
తసడడ:ట జయకకషషపటసరద� �
ఇసటట ననస:84-10-646
వయససస:38
లస: పప

94-205/191
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7346 MLJ2176592
పపరర: వనసకట మధస కలమమర�
ననమబల�
తసడడ:ట జయకకషషపటసరద� �
ఇసటట ననస:84-10-646
వయససస:41
లస: పప
7349 NDX0732321
పపరర: సతఖవత చసతపరగస

94-205/192

94-213/67

94-213/71

94-213/73

94-205/914

Deleted
94-213/75

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:41
లస: ససస స
7364 NDX0952655
పపరర: రమణ చతసబబటట

94-213/78

94-213/81

తసడడ:ట వనణబ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:38
లస: పప

94-213/1139

7359 NDX3200581
పపరర: రరకసర బబనస సయద

94-205/915

7365 MLJ3697315
పపరర: ససతన కటకస

7368 NDX0906180
పపరర: పదనమరరవప కటకస

94-213/84

7371 NDX0732537
పపరర: పరమమశశర రరవప గబసజ

7374 NDX0732172
పపరర: శకనవరసరరవప చసతపరగస
తసడడ:ట గనరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:42
లస: పప

94-205/1020

7357 NDX3207719
పపరర: షసకతల సయద

94-205/913

7360 NDX3198371
పపరర: రరకసర బబనస సయద

94-205/916

భరస : షసకతల
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:25
లస: ససస స
94-213/76

7363 MLJ3697109
పపరర: హనసమమయమమ గబసజ

94-213/77

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/79

7366 MLJ3693645
పపరర: కకటమమ గబసజ

94-213/80

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:59
లస: ససస స
94-213/82

7369 NDX0914176
పపరర: నరగశ కలమమర కటకస కటకస

94-213/83

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర కటకస
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:31
లస: పప
94-213/85

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:33
లస: పప
94-213/87

7354 NDX3237914
పపరర: పరటవత పమడడ

Deleted

భరస : షసకతల
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:25
లస: ససస స
7362 MLJ3693637
పపరర: భవరన కటకస

94-213/70

తసడడ:ట అజజ పరష
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట చనర
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:32
లస: పప
7373 NDX0949867
పపరర: ఓసకరరగశశరరరవప చతసబబటట

7356 NDX3255635
పపరర: పరరశత పమడడ

7351 NDX0732834
పపరర: దసరరరసబ చసతపరగస

భరస : పరటమమశశరరరవ పమడడ
ఇసటట ననస:84-10-669
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమబ కటకస
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:26
లస: పప
7370 NDX0963629
పపరర: ఆసజననయబలల కటకస

94-213/72

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:47
లస: ససస స
7367 NDX2172351
పపరర: అనల కలమమర కటకస

7353 NDX2172385
పపరర: పరమమశశరరరవప పమడడ

94-213/66

భరస : గననరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : పరటమవరరరవ పమడడ
ఇసటట ననస:84-10-669
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట అజజ పరష
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:36
లస: పప
7361 MLJ3697091
పపరర: ససతరరవమమ కటకస

94-213/69

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర పమడడ
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-669
వయససస:32
లస: పప
7358 NDX3201381
పపరర: షసకతల సయద

7350 MLJ3693660
పపరర: రరమకకటమమ కటకస

7348 MLJ3693678
పపరర: శవపరరశత కటకస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ట బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:43
లస: పప
7355 NDX0101410
పపరర: పమడడ రరమకకషష కకశశర

94-213/65

భరస : వనసకరటరమణ
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-668
వయససస:43
లస: ససస స
7352 MLJ3689619
పపరర: శకనవరసరరవప కటకస

7347 MLJ3697083
పపరర: ననగమణణ కటకస

7372 NDX0949875
పపరర: జగన చతసబబటట

94-213/86

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:37
లస: పప
94-213/88

7375 MLJ3689577
పపరర: నరసససహరరవప కటకస

94-213/89

తసడడ:ట రరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:45
లస: పప
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7376 MLJ3692068
పపరర: వరయఖ గబసజ
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94-213/90

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:52
లస: పప
7379 NDX3188372
పపరర: షసకతల సయద

94-213/91

తసడడ:ట రరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:52
లస: పప
94-226/1378

తసడడ:ట అజజ పరష
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:36
లస: పప
7382 NDX1797945
పపరర: శకదతవ గబసజ

7385 NDX0952663
పపరర: పదమ గబసజ

94-213/95

94-213/98

94-213/101

94-213/104

7386 NDX0733238
పపరర: కకషషకలమమరగ ససహహచ

7389 NDX0732685
పపరర: కకషప ర బబబబ ససహహచ

7392 NDX0313692
పపరర: ధనలకడమ గబసజ

94-213/106

7395 NDX0384024
పపరర: పదమ గబసజ

94-213/99

భరస : పపదబ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-674
వయససస:77
లస: ససస స

7398 MLJ3691987
పపరర: రమణ గబసజ

94-213/102

94-222/247

7403 NDX2669729
పపరర: మలర శశరగ ఉపపపథనలమ

94-222/674

7401 NDX0313742
పపరర: వనసకటటశశరరర కటకస

94-222/243

తసడడ:ట నరసససహరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:33
లస: పప

94-213/97

94-213/100
7387 NDX0895144
పపరర: వజయరరవప జజనసలకడమబబయ

7390 NDX0731778
పపరర: ససబబబరరవప కరవనటట

94-213/103

7393 NDX1273580
పపరర: సరశమ గబసజ

94-213/105

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-673
వయససస:39
లస: పప
94-222/244

7396 NDX0384073
పపరర: శకనవరస రరవప గబసజ

94-222/245

తసడడ:ట పపద ననగగశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-673/1
వయససస:51
లస: పప
94-213/108

7399 NDX0558387
పపరర: మమధవ గబడడ

94-222/246

భరస : ససబటమణఖస గబడడ
ఇసటట ననస:84-10-675
వయససస:37
లస: ససస స
94-222/248

తసడడ:ట రరమసరశమ కటకస
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:53
లస: పప
7404 NDX2665180
పపరర: పటసరదస గబసజ

7384 NDX0170092
పపరర: కవత చతనసపలర

తసడడ:ట మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట పపద ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-674
వయససస:40
లస: పప

7400 NDX1517376
పపరర: దసరర బబల బబససఖర రరవప
కటకస
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:25
లస: పప

94-213/94

భరస : వనసకటపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-673
వయససస:44
లస: ససస స
94-213/107

7381 NDX1182542
పపరర: బటహమయన షపక

తసడడ:ట వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట సరశమ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-672/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84-10-673
వయససస:60
లస: పప
7397 MLJ3693587
పపరర: వనసకరయమమ గబసజ

94-213/96

తసడడ:ట వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:65
లస: పప
7394 NDX0914267
పపరర: గబసజ సరసబమబరగస

7383 NDX0895136
పపరర: శరనస కనకమహలకడమ

94-213/92

తసడడ:ట మమలమల
ఇసటట ననస:84-10-671
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:55
లస: ససస స
7391 NDX0733006
పపరర: మసరసన రరవప కరవనటట

94-213/93

తసడడ:ట వనసకటపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:47
లస: ససస స
7388 NDX0732305
పపరర: అనరపపరష కరవనటట

7380 NDX1174978
పపరర: ఆశర జరగకపరబ

7378 MLJ3692050
పపరర: వనసకటటశశరరర కటకస

తసడడ:ట రరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-670
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసకమమ రరజ
ఇసటట ననస:84-10-671
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-672
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగవసద ఉపపపథనలమ
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:35
లస: ససస స

7377 MLJ3689585
పపరర: రరమబ కటకస

7402 NDX2632230
పపరర: చరసజవపలల కటకస

94-222/673

భరస : ననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:52
లస: ససస స
94-222/675

7405 NDX2665529
పపరర: కకటటశశరగ బతష
స ల

94-222/676

భరస : సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: ఈశశరగ దతవ గబసజ
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94-222/677

Deleted

భరస : పరమమశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-676
వయససస:27
లస: ససస స
7409 NDX1634162
పపరర: నరసససహరరవప చలమర

94-222/251

తసడడ:ట బటహమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-679
వయససస:64
లస: పప
7412 NDX1634188
పపరర: మబరళ చలమర

94-222/253

94-205/193

94-205/196

94-206/1158

94-200/9

94-206/135

తసడడ:ట పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:47
లస: పప

7416 NDX2031219
పపరర: పపషపలత బబహరర

7419 NDX1874404
పపరర: వశశననథ బబహర

7422 NDX2127026
పపరర: పదనమవత పపదమలలర

7425 NDX2924462
పపరర: భబసకర సరయ చలమర

7428 AP151000372386
పపరర: భబగఖలకడమ చలమర

94-206/138

7431 NDX0063081
పపరర: శకనవరస ననరగశశటట

94-205/194

7434 NDX0374355
పపరర: కకటటశశరరరవప చలమర�
తసడడ:ట పసచచయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:62
లస: పప

94-222/252

7414 NDX0551259
పపరర: ససబబరరవమమ చలమర

94-213/110

7417 NDX1874453
పపరర: పరరశత బబహర

94-205/195

తసడడ:ట వశశననధ బబహర
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:29
లస: ససస స
94-205/197

7420 AP151000372060
పపరర: ననగమలలర శశరగ జజససట

94-206/131

భరస : వరభదటరరవప జజససట
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:55
లస: ససస స
94-206/132

7423 NDX0911347
పపరర: పపదమలలర మమరకసడతయబలల

94-206/133

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:84-10-685
వయససస:37
లస: పప
94-204/905

7426 NDX1750216
పపరర: కరసమమ చలమర

94-206/134

భరస : నరసససహరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:29
లస: ససస స
94-206/136

7429 AP151000372052
పపరర: భవరన చలమర

94-206/137

భరస : కకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:60
లస: ససస స
94-206/139

తసడడ:ట నరసససహ రరవప ననరగశశటట
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:30
లస: పప
94-206/141

7411 MLJ3535085
పపరర: భబగఖలకడమ పలర పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-10-681
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:74
లస: ససస స
7433 AP151000372054
పపరర: శకనవరస రరవప

94-213/109

తసడడ:ట శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:19
లస: పప

భరస : చలమర శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:40
లస: ససస స
7430 NDX1977281
పపరర: హనసమమయమమ చలమర

7413 NDX1060482
పపరర: వజయ చలమర

94-222/250

భరస : పపలమరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-680
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమరకసడతయబలల పపదమలలర
ఇసటట ననస:84-10-685
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:21
లస: పప
7427 NDX1255660
పపరర: చలమర భబగఖ లకడమ చలమర

94-206/130

తసడడ:ట చచదరగ బబహర
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరష చసదట రరవప బబహర
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:23
లస: ససస స
7424 NDX2459410
పపరర: రరదట పవన కలమమర చలమర

7410 NDX0063172
పపరర: ధననయఖ చలమర చలమర

7408 NDX0379537
పపరర: వనసకట రమణ కటకస

భరస : బబలకకటయఖ కటకస
ఇసటట ననస:84-10-677/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పటత చసదట బబహరర
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వశశననధ బబహర
ఇసటట ననస:84-10-683
వయససస:49
లస: ససస స
7421 NDX2883098
పపరర: పపజ బబహర

భరస : నరసససహ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-677
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-681
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ధనమబరగస�
ఇసటట ననస:84-10-682
వయససస:61
లస: ససస స
7418 NDX2031169
పపరర: సజన బబహర

94-222/249

తలర : బటహమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-680
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-680
వయససస:38
లస: పప
7415 NDX0060822
పపరర: సరసశత� చలమర�

7407 NDX1205590
పపరర: కకటమమ గబసజ

7432 NDX0062901
పపరర: నరసససహ రరవప� చలమర�

94-206/140

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప� చలమర
ఇసటట ననస:84-10-686
వయససస:31
లస: పప
94-206/142

7435 NDX1083740
పపరర: వనసకట శశశలజ గబడడవరడ

94-205/198

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:30
లస: ససస స
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7436 NDX1095983
పపరర: వజయయశశరగ పససపపలలటట

94-205/199

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:37
లస: ససస స
7439 AP151000372050
పపరర: మధసకలమర గబడడవరడ

94-206/145

94-206/147

94-205/918

94-213/112

94-205/202

7446 NDX2893121
పపరర: కకషష అరగగరల

7449 NDX1824623
పపరర: భబరత చలమర

7452 NDX1824284
పపరర: ససబబబ రరవప చలమర

94-204/733

7455 NDX2830024
పపరర: అమమనసలర మహమమద

94-206/1159

7458 NDX1075829
పపరర: వనసకట కకషషవనణణ యసగలశశటట

94-205/917

7444 NDX2408623
పపరర: ననగగసదట బబబబ చలమర

94-206/149

7447 NDX1937814
పపరర: బశరర షపక

94-213/111

భరస : అదసవరల షపక
ఇసటట ననస:84-10-689
వయససస:29
లస: ససస స
94-205/200

7450 NDX1824482
పపరర: పటభబవత చలమర

94-205/201

భరస : లకమణ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-690
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/203

7453 NDX2291516
పపరర: ససరగఖ నరరకటటట

94-204/732

భరస : రవసదటననథ నరరకటటట
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/919

తసడడ:ట సలలహ మహమమద
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:58
లస: పప
94-206/150

7441 NDX3102258
పపరర: లకమణ రరవప చలర

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-688
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట బటహమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-690
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప నరరకటటట
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:39
లస: పప
7457 NDX0685693
పపరర: చలమర వనసకట రతరస�

94-206/148

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-690
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-690
వయససస:53
లస: ససస స
7454 NDX2291508
పపరర: రవసదటననథ నరరకటటట

7443 NDX1750174
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

94-206/144

తసడడ:ట ససబబ రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-10-688
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట మలర యఖ అరగగరల
ఇసటట ననస:84-10-689
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలసబ
ఇసటట ననస:84-10-689
వయససస:36
లస: ససస స
7451 NDX1824334
పపరర: ననరరయణమమ చలమర

94-206/146

తసడడ:ట ససబబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-688
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషష మహన ఆరగశశల
ఇసటట ననస:84-10-689
వయససస:48
లస: ససస స
7448 NDX1532754
పపరర: ససభబషసణణ కలసబ

7440 AP151000372003
పపరర: సరసబశవరరవప గబడడవరడ

7438 AP151000372048
పపరర: మలలర శశరగ గబడడవరడ

భరస : సరసబశవరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసననటవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:71
లస: పప

భరస : ననగగసదట బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-688
వయససస:26
లస: ససస స
7445 NDX2892941
పపరర: కకటటశశరగ ఆరగశశల

94-206/143

భరస : కలమమర కకరగవ
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-10-687
వయససస:44
లస: పప
7442 NDX2408631
పపరర: కలమఖణణ చలమర

7437 NDX1844357
పపరర: ననగ మలలర శశరగ కకరగవ

7456 NDX2829992
పపరర: శశశలజ మహమమద

94-205/920

భరస : అమమనసలమర మహమమద
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:54
లస: ససస స
94-206/151

94-206/152
7459 NDX1075878
పపరర: శకనవరస రవచసదట యసగలశశటట

భరస : మలర కరరరర ననన రరవప� చలమర
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవసనరఖననరరయణ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట శవసనరఖననరరయణ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:30
లస: పప

94-206/153
7460 NDX1476556
పపరర: ననగ వనసకట పవన కలమమర
యసగలశశటట
తసడడ:ట శవ సనరరఖ ననరరయణ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:32
లస: పప

7461 NDX0367771
పపరర: చలమర మలర కరరరర న రరవప�

7462 NDX0375097
పపరర: రజన ధనళపపడడ

తసడడ:ట బటహమయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:84-10-691
వయససస:58
లస: పప

7463 NDX0375113
పపరర: రరజశశఖర కరలశశటట

7464 NDX0503771
పపరర: వనసకటటశశరరర దనశశటట

తసడడ:ట వరపటసరద రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:84-10-692
వయససస:31
లస: పప

94-206/156

తసడడ:ట యగయఖ దనశశటట
ఇసటట ననస:84-10-692
వయససస:38
లస: పప

94-206/154

94-206/155

తసడడ:ట ససబబబరరవప ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:84-10-692
వయససస:33
లస: ససస స
94-206/157

7465 NDX0375048
పపరర: ససబబబరరవప ధనళపపడడ

94-206/158

తసడడ:ట రరమమరరవప ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:84-10-692
వయససస:44
లస: పప
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7466 NDX2830396
పపరర: బబల మణణకసఠ రరడడడ వరక

94-205/921

తసడడ:ట ననగగ రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:25
లస: పప
7469 NDX1844175
పపరర: తతజశశ దనసరగ

94-206/160

94-206/163

94-206/166

94-206/169

94-206/172

94-206/175

94-206/178

తసడడ:ట హనసమసతరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:75
లస: పప

7479 NDX1154343
పపరర: శవరరమ కకషష మమశశటట

7482 MLJ2174241
పపరర: లలతకలమమరర శరనస

7485 MLJ3512191
పపరర: పరరశత శరనస

7488 MLJ3512886
పపరర: అనల కలమమర
శరనస

94-206/181

7491 AP151000372031
పపరర: శరనస రరఘవరరవప

94-206/170

7494 NDX2830412
పపరర: మణణకఖస బసడనరర
భరస : రతనరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-10-696
వయససస:63
లస: ససస స

7474 MLJ3512373
పపరర: రవ దనసరగ � �

94-206/165

7477 NDX0063305
పపరర: ఉమమ దతవ� కసడత

94-206/168

7480 NDX0772228
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప కసడత�

94-206/171

తసడడ:ట ఆసజననయబలల� కసడత
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:59
లస: పప
94-206/173

7483 MLJ2171718
పపరర: తరరపతమమ శరనస � శరనస

94-206/174

భరస : బబలమరరరవప శరనస � శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/176

7486 MLJ3512407
పపరర: శకహరగ శరనస

94-206/177

తసడడ:ట రరఘవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:37
లస: పప
94-206/179

7489 MLJ2172658
పపరర: బబలమరరరవప శరనస

94-206/180

తసడడ:ట హనసమసతరరవప � శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:53
లస: పప
94-206/182

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:60
లస: పప
94-206/184

94-206/162

భరస : మలర కరరరర న రరవప� కసడత
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:55
లస: పప
7493 MLJ3513199
పపరర: సరసబశవరరవప శరనస

94-206/167

భరస : సరసబశవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప� శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:44
లస: పప
7490 AP151000372033
పపరర: శరనస శకనవరసస

7476 NDX1154335
పపరర: ససధనవలర మమశశటట

7471 AP151000372034
పపరర: దనసరగ రమదతవ�

తసడడ:ట అచచయఖ� దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖస శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రఘవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:55
లస: ససస స
7487 MLJ3512365
పపరర: సతఖస శరనస�

94-206/164

తసడడ:ట లకడమ కరసత మమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట శసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:38
లస: ససస స
7484 AP151000372032
పపరర: శరనస వనసకటరతరస

7473 NDX0505347
పపరర: దనసరగ రవ శసకర కలమమర�

94-206/159

భరస : హనసమసతరరవప� దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషష మమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప కసడత
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:33
లస: పప
7481 MLJ3513108
పపరర: పపరగషమ
శరనస

94-206/161

తసడడ:ట హనసమసతరరవప� దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:84-10-694
వయససస:31
లస: ససస స
7478 NDX0063289
పపరర: శకకరసత కసడత

7470 MLJ3512381
పపరర: రమమదతవ దనసరగ � �

7468 NDX1844142
పపరర: కకటటశశరగ బతష
స ల

తసడడ:ట కటట బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ దనసరగ � దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమసతరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:37
లస: పప
7475 NDX0063404
పపరర: హహమ సశరరజఖ లకడమ కసదసల

94-205/922

భరస : బల మణణ కసఠ రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజగష దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-693
వయససస:28
లస: ససస స
7472 NDX1750117
పపరర: రరజగష దనసరగ

7467 NDX2830370
పపరర: బబఖలమ వరక

7492 MLJ3513090
పపరర: శసకరరరవప శరనస

94-206/183

తసడడ:ట కకసడయఖ శరనస
ఇసటట ననస:84-10-695
వయససస:64
లస: పప
94-205/923

7495 NDX1096379
పపరర: జజఖత చలవరదద

94-205/204

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:32
లస: ససస స
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94-205/205

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:35
లస: ససస స
7499 NDX2891737
పపరర: ససజజత శరనస

94-205/924

94-206/187

94-206/190

94-206/193

94-206/195

94-206/198

94-206/201

భరస : సరసబశవ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:53
లస: ససస స

7509 NDX2887081
పపరర: మబసతనజ షపక

7512 MLJ3512258
పపరర: పరరశత
వరససరరడడ

7515 AP151000372024
పపరర: తరరపతమమ వరససరరడడ

7518 AP151000372023
పపరర: సరమమమ జఖస వరససరరడడడ

94-206/204

7521 MLJ3512290
పపరర: వరసస వరససరరడడ

94-206/1160

7524 NDX1476663
పపరర: మహ లకడమ వరససరరడడ
భరస : రరమ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:61
లస: ససస స

7504 NDX0505875
పపరర: వనయ కలమమర కకసడడశశటట

94-206/189

7507 NDX1399022
పపరర: వనసకటటశశరరర చలవరదద

94-206/192

7510 NDX1893727
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

94-206/194

భరస : అమర ననథ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/196

7513 MLJ3512266
పపరర: కకషషవనన వరససరగడడడ

94-206/197

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:37
లస: ససస స
94-206/199

7516 NDX0757039
పపరర: వజయ జ

94-206/200

భరస : వనసకటటశశర రరవప జ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:45
లస: ససస స
94-206/202

7519 NDX1892992
పపరర: అమర ననథ బతష
స ల

94-206/203

తసడడ:ట వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:32
లస: పప
94-206/205

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:43
లస: పప
94-206/207

94-206/186

తసడడ:ట గగపయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట కనకరరజ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:32
లస: పప
7523 NDX1395699
పపరర: పరరశత వరససరరడడ

94-206/191

భరస : ఏడడకకసడలల వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:46
లస: ససస స
7520 NDX1422617
పపరర: ఉపపపతల ఆధధమబరగస

7506 NDX0647420
పపరర: కకకషషమహన కకసడడశశటట

7501 MLJ3513413
పపరర: వసదనదతవ చలమదద

తసడడ:ట కకషష మహన కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:39
లస: ససస స
7517 AP151000372025
పపరర: అసకమమ వరససరరడడడ

94-206/188

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అదద మబరగస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-701
వయససస:30
లస: ససస స
7514 NDX1076090
పపరర: భబలకడమ పలర పప

7503 NDX0756924
పపరర: రవసదట చలవరదద

94-205/207

భరస : వనసకటటశశరరర చలమదద
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట అసజయఖ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వనసకయఖ బబ కకకసస
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:68
లస: పప
7511 NDX1844753
పపరర: కకషష వనణణ బతష
స ల

94-206/185

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర చలవరదద
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:38
లస: పప
7508 NDX2280972
పపరర: లకమయఖ బబ కకకసస

7500 NDX1475467
పపరర: వరసవ ననగళర

7498 NDX1122753
పపరర: వనసకటటష శరనస

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననగళర
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ బబ కకకసస
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:64
లస: ససస స
7505 NDX1475459
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగళర

94-205/206

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటష శరనస
ఇసటట ననస:84-10-697
వయససస:19
లస: ససస స
7502 NDX2280998
పపరర: పరరశతమమ బబ కకకసస

7497 NDX1122761
పపరర: రరఘవనసదట చలవరదద

7522 NDX1255769
పపరర: వరససరరడడడ ఆధధలకడమ

94-206/206

భరస : శకనవరస రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:38
లస: ససస స
94-206/208

7525 NDX0062844
పపరర: పపద వనసకటటశశరరర పలర పప

94-206/209

తసడడ:ట గగవసదస పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:34
లస: పప
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7526 NDX1255827
పపరర: వరససరరడడడ శకనవరస రరవప

94-206/210

తలర : వరససరరడడడ రరమమ రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:44
లస: పప
7529 NDX1260363
పపరర: గరయతట డతరసగబల

94-205/208

94-206/215

94-206/218

94-206/221

94-206/224

94-205/925

94-206/229

భరస : ఆచచ రరమబ ఆచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:31
లస: ససస స

7539 MLJ3512324
పపరర: వరయఖ గబసజ

7542 NDX1398255
పపరర: మలలర సవరర దతరసగబల

7545 NDX1310440
పపరర: రరమ దతవ ఒసటటపపల

7548 NDX0505586
పపరర: ఆసజననయబలల వనమబల

95-206/699

7551 NDX2889509
పపరర: రరజగశశరగ అచచ

94-206/222

7554 NDX1255694
పపరర: వనమబల మహ లకడమ
భరస : ఏడడకకడలల వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:37
లస: ససస స

7534 NDX1475871
పపరర: పవన కలమఖణ పలర పప

94-206/217

7537 NDX0867416
పపరర: భబగఖలకకరడ గబనర

94-206/220

7540 NDX1398263
పపరర: వజయ దతరసగబల

94-206/223

భరస : రమమశ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-706
వయససస:32
లస: ససస స
94-206/225

7543 NDX1310432
పపరర: రమమష దతరసగబల

94-206/226

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-706
వయససస:35
లస: పప
94-206/227

7546 NDX0617068
పపరర: ననగ లకడమ వనమబల

94-206/228

భరస : అసకమమ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-708
వయససస:35
లస: ససస స
94-206/230

7549 NDX1584839
పపరర: రరమబలల వనమబల

94-206/231

తసడడ:ట గబరవయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-708
వయససస:51
లస: పప
94-205/926

భరస : రరమబ అచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:19
లస: ససస స
94-206/232

94-206/214

భరస : బబజ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-705
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమబ వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-708
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట అసకరమమరరవ బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-708
వయససస:23
లస: ససస స
7553 NDX1255579
పపరర: ఆచచ ఆదద లకడమ

94-206/219

భరస : అసకమమ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-707
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-708
వయససస:35
లస: ససస స
7550 SQX1728930
పపరర: తటవనణణ బసడడ

7536 NDX0694786
పపరర: అసకమమరరవప గబసజ

7531 NDX1475657
పపరర: వనసకట లకడమ పలర పప

తసడడ:ట గగవసదస పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-706
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట మబకకసటట చలర
ఇసటట ననస:84-10-707
వయససస:23
లస: ససస స
7547 NDX0505693
పపరర: పదమ అసజల వనమబల

94-206/216

తసడడ:ట కకకషటయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-705
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-706
వయససస:38
లస: ససస స
7544 NDX3213568
పపరర: ససబబమమ చలర

7533 AP151000372019
పపరర: పదమ దతరసగబల

94-206/212

భరస : గగవసదస పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగసదటరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-704
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-705
వయససస:42
లస: ససస స
7541 NDX0867390
పపరర: కకటటశశరగ దతరసగబల

94-206/213

భరస : శవ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:31
లస: పప
7538 MLJ3512225
పపరర: వజయలకకషడ గబసజ

7530 NDX1398917
పపరర: ననగమణణ దతరసగబల

7528 NDX1476705
పపరర: రరమ రరవప వరససరరడడ

తసడడ:ట సప మయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:52
లస: ససస స
7535 NDX0505552
పపరర: గగపస దతరసగబల

94-206/211

తసడడ:ట రరమమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:84-10-702
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:84-10-703
వయససస:28
లస: ససస స
7532 NDX2024941
పపరర: ఆదతమమ చలమర

7527 NDX1476762
పపరర: సరసబశవ రరవప వరససరరడడ

7552 NDX3251600
పపరర: రరజగశశరగ అచచ

94-205/1023

తసడడ:ట రరమబ అచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:18
లస: ససస స
94-206/233

7555 NDX1475194
పపరర: ననగగసదటస అచచ

94-206/234

భరస : వనసకట పప తషరరజ అచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:46
లస: ససస స
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7556 NDX1255777
పపరర: అచచ రరమబ
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94-206/235

తలర : చనర అసకమమ ఆచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:43
లస: పప
7559 NDX0062588
పపరర: పపలర మమ పలర పప

94-206/238

94-205/210

94-205/213

94-206/239

94-206/242

తసడడ:ట హనసమసతరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:30
లస: పప
7574 NDX1266394
పపరర: రరజగశశరగ చలమర

94-205/216

94-205/219

తసడడ:ట అసజననయబలల చలమర
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:29
లస: పప

94-205/214

7569 MLJ2177848
పపరర: దసరర కలసచనల

94-205/222

94-206/240

7564 NDX1824201
పపరర: పటతనప బబలరసకకసడ

94-205/212

7567 NDX2838761
పపరర: సరసబయఖ బబలరసకకసడ

94-205/927

7570 NDX1076462
పపరర: భబలకడమ కలసచనల

94-206/241

భరస : పరమమశశరరరవప కలసచనల కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:54
లస: ససస స

7572 NDX1844597
పపరర: సరసబ శవ రరవప కలసచనల

7573 NDX2334175
పపరర: అనసషర బసడడ

94-206/243

7575 NDX1096254
పపరర: వనసకటరమణ అడపరక

7578 MLJ2175677
పపరర: సరమమమ జఖస బసడడ� �

7581 NDX2102499
పపరర: భబరత కలమమర పప కకరగ

7584 NDX2343564
పపరర: భవరన తమమశశటట
తసడడ:ట శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-714
వయససస:23
లస: ససస స

94-205/215

భరస : రరఘవనసదట బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:23
లస: ససస స
94-205/217

7576 AP151000369416
పపరర: రతనసలల బసడడ�

94-205/218

భరస : లకణరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:47
లస: ససస స
94-205/220

7579 NDX1824060
పపరర: అసకమమ రరవప బసడడ

94-205/221

తసడడ:ట లకమణ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:23
లస: పప
94-205/223

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప పప కకరగ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:35
లస: పప
94-206/244

94-205/209

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:85
లస: పప

భరస : రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమణ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:25
లస: పప
7583 NDX1255751
పపరర: చలమర వనసకటటశశరరర

7566 MLJ2176535
పపరర: రరఘవ� బబలరసకకసడ�

7561 NDX1824243
పపరర: ననగలకడమ బబలరసకకసడ

తసడడ:ట దసరరరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదట రరవప పప కకరగ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:50
లస: ససస స
7580 NDX1824094
పపరర: రరఘవనసదట బసడడ

94-205/211

తసడడ:ట హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:26
లస: ససస స
7577 NDX1854646
పపరర: కనఖ కలమమరగ పప కకరగ

7563 AP151000369447
పపరర: రమణమమ బబలరసకకసడ

94-206/237

భరస : పటతనప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:74
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:24
లస: ససస స
7571 NDX1075357
పపరర: రవ కలసచనల

94-206/1070

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:46
లస: పప
7568 NDX1844688
పపరర: తరరపతమమ కలసచనల

7560 NDX2657765
పపరర: భవన శసకర బబలరసకకసడ

7558 MLJ2178051
పపరర: లకకషడ రతరస బబలరసకకసడ

భరస : దసరరరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-711
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : లకడమ రతరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-711
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-712
వయససస:41
లస: ససస స
7565 AP151000366411
పపరర: ఆదదననరరయణ బబలరసకకసడ

94-206/236

తలర : అకకమమ ఆచచ
ఇసటట ననస:84-10-709
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-711
వయససస:51
లస: ససస స
7562 MLJ2173193
పపరర: రమణ బబలరసకకసడ

7557 AP151000372014
పపరర: వనసకటపప తషరరజ అచచ

7582 NDX1854612
పపరర: పపరష చసదట రరవప పప కకరగ

94-205/224

తసడడ:ట హనసమసత రరవప పప కకరగ
ఇసటట ననస:84-10-713
వయససస:60
లస: పప
94-205/225

7585 MLJ2173201
పపరర: ససబబమమ� తమమశశటట �

94-205/226

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:84-10-714
వయససస:41
లస: ససస స
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7586 NDX2494714
పపరర: పవన తమమశశటట
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94-205/227

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-714
వయససస:22
లస: పప
7589 NDX1824193
పపరర: ధన లకడమ పలర పప

94-205/230

94-205/233

94-205/236

94-205/238

94-205/241

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-717
వయససస:48
లస: పప
7604 NDX0319376
పపరర: రరసబబబబ తరరపత

94-205/244

94-205/247

తసడడ:ట పపదబ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-720
వయససస:33
లస: పప

94-205/844

7599 NDX1697822
పపరర: సతఖననరరయణ శకరకకలనస

94-205/250

94-205/239

7594 NDX1122704
పపరర: ఏడడకకసడలల దతవళళ

94-205/235

7597 NDX2494763
పపరర: తషలసమమ శఖకకలనస

94-205/237

7600 AP151000369422
పపరర: ససబబబలల తరరపత

తసడడ:ట ఉమ మహహశశర రరవప శకరకకలనస
ఇసటట ననస:84-10-716
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:84-10-717
వయససస:45
లస: ససస స

7602 NDX2162113
పపరర: తరరమల గగపసక కకమమర

7603 AP151000369424
పపరర: శశషషలల తరరపత

94-205/242

7605 AP151000366655
పపరర: శనస తరరపత

7608 NDX1792697
పపరర: నరగససగ రరవప తరరపత

7611 NDX1096114
పపరర: అరరణ తరరగబల

7614 NDX2334233
పపరర: భబగఖ శక గబసజ
తసడడ:ట శవ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-721
వయససస:21
లస: ససస స

94-205/240

94-205/243

భరస : శనస
ఇసటట ననస:84-10-718
వయససస:44
లస: ససస స
94-205/245

7606 NDX2455715
పపరర: వజయ లకడమ తరరపత

94-205/246

భరస : శకనస తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-719
వయససస:24
లస: ససస స
94-205/248

7609 NDX1423060
పపరర: కకసడలరరవప తరరపత

94-205/249

తసడడ:ట వనసకయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-719
వయససస:28
లస: పప
94-205/251

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-720
వయససస:31
లస: ససస స
94-205/253

94-205/232

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప శఖకకలనస
ఇసటట ననస:84-10-716
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశ తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-719
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట వనసకనర
ఇసటట ననస:84-10-719
వయససస:29
లస: పప
7613 NDX1077379
పపరర: పపద వరయఖ ఇరరగబసటర

7596 NDX2623387
పపరర: పటవణ పససపపలటటట

7591 NDX1122738
పపరర: దసరరరపటసరద కకమమమర

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-718
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకనర
ఇసటట ననస:84-10-719
వయససస:43
లస: ససస స
7610 NDX0840041
పపరర: శకనస తరరపత

94-205/234

భరస : దసరర పటసరద కకమమర
ఇసటట ననస:84-10-718
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస
ఇసటట ననస:84-10-718
వయససస:38
లస: పప
7607 NDX0559344
పపరర: ససబబమమ తరరపత

7593 NDX1122787
పపరర: రరజగసదట పటసరద బతష
స ల

94-205/229

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట పపసచలలజయఖ పససపపలటటట
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-716
వయససస:43
లస: పప
7601 MLJ3502390
పపరర: గగవసదస తరరపత

94-205/231

తసడడ:ట రరజ
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:39
లస: పప
7598 NDX1478065
పపరర: సతఖననరరయణ శఖకకలనస

7590 AP151000369412
పపరర: దసరర గగమమరగ

7588 NDX1096296
పపరర: శరరద దతవళళ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకతతషశరరర
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:30
లస: పప
7595 NDX1824169
పపరర: సతష పలర పప

94-205/228

తసడడ:ట వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-714
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతష పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-715
వయససస:37
లస: ససస స
7592 NDX0839670
పపరర: దసరరరరరవప కకమబమరగ

7587 NDX1385137
పపరర: శకనవరస రరవప తమమశశటట

7612 NDX1083674
పపరర: పదమ ఇరరగబల

94-205/252

భరస : పపదబ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-720
వయససస:37
లస: ససస స
94-205/254

7615 NDX2334191
పపరర: అసకమమ గబసజ

94-205/255

తసడడ:ట శవ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-721
వయససస:24
లస: ససస స

Page 259 of 358

7616 MLJ3507985
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94-205/256

భరస : శవ
ఇసటట ననస:84-10-721
వయససస:42
లస: ససస స
7619 MLJ3507993
పపరర: లకడమ� బతష
స ల�

94-205/259

94-205/262

94-205/265

94-205/266

94-205/269

94-205/272

94-205/275

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:38
లస: ససస స

7629 NDX1154293
పపరర: శకలకడమ బసడడ

7632 AP151000369394
పపరర: శవమమ మలలర ల

7635 NDX1478040
పపరర: జజజ బబబబ మలలర ల

7638 NDX0898288
పపరర: వనసకటటశశరరర తనరరర

94-205/278

7641 NDX2334290
పపరర: కమల ఒసటటపపల

94-205/267

7644 AP151000369399
పపరర: పదనమవత ఒసటటపపల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:52
లస: ససస స

7624 AP151000366380
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల

94-205/264

7627 NDX3246154
పపరర: అనసరరధ బసడడ

94-213/1134

7630 NDX1905233
పపరర: వనసకట లకడమ మలలర ల

94-205/268

భరస : యయసస బబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:29
లస: ససస స
94-205/270

7633 AP151000369395
పపరర: ననగమణణ బసడడ�

94-205/271

భరస : చతసచస రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:47
లస: ససస స
94-205/273

7636 NDX0460741
పపరర: ఏసప బబ మలలర

94-205/274

తసడడ:ట జననరదన
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:37
లస: పప
94-205/276

7639 MLJ3502408
పపరర: జననరదన మలలర ల

94-205/277

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:60
లస: పప
94-205/279

తసడడ:ట శకనస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/281

94-205/261

భరస : మలర కరరరర న రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-724
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట శకనస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:21
లస: ససస స
7643 NDX0285304
పపరర: ననగలకడమ మలలర

94-205/928

తసడడ:ట జననరద న మలలర ల
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట చతసచయఖ
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:50
లస: పప
7640 NDX2334282
పపరర: శరరద ఒసటటపపల

7626 NDX3138724
పపరర: శరకవణణ కలమమరగ బసడడ

7621 MLJ3502218
పపరర: వనసకటబటమయఖ బతష
స ల

తసడడ:ట ససజవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:85
లస: పప

భరస : జననరద న
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమబ బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:25
లస: పప
7637 AP151000366558
పపరర: చతసచసరరమయఖ బసడడ

94-205/263

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:45
లస: ససస స
7634 NDX1905175
పపరర: మలర కరరరర న బసడడ

7623 MLJ2172849
పపరర: గబరవయఖ బతష
స ల

94-205/258

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-724
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-725
వయససస:28
లస: ససస స
7631 AP151000369396
పపరర: శశశదతవ తనరరర

94-205/260

తసడడ:ట కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-724
వయససస:23
లస: ససస స
7628 NDX1154301
పపరర: కనకర మహలకడమ

7620 AP151000369391
పపరర: అలవనఅమమ బతష
స ల

7618 NDX2334217
పపరర: భబలకడమ బతష
స ల

తసడడ:ట పటసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గబరరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ బతష
స ల�
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:47
లస: పప
7625 NDX2334266
పపరర: శవ కలమమరగ బసడడ

94-205/257

తసడడ:ట అసకమమ
ఇసటట ననస:84-10-721
వయససస:47
లస: పప

భరస : పటసరద� �
ఇసటట ననస:84-10-722
వయససస:43
లస: ససస స
7622 MLJ2176824
పపరర: పటసరదస బతష
స ల�

7617 MLJ2174043
పపరర: శవ గబసజ

7642 NDX2334308
పపరర: ఆదద లకడమ మలలర

94-205/280

భరస : సరసబశవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:36
లస: ససస స
94-205/282

7645 NDX2334274
పపరర: గగపసననథ ఒసటటపపల

94-205/283

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:24
లస: పప
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94-205/284

తసడడ:ట అమరలసగస
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:41
లస: పప
7649 NDX1478099
పపరర: శకలకడమ చతసబబటట

94-205/287

94-205/290

94-205/292

94-205/295

94-205/297

94-205/300

94-205/303

భరస : శవ
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:43
లస: ససస స

7659 NDX2714095
పపరర: జజష మరర పప లసకక

7662 AP151000369364
పపరర: లకడమ తనరరర

7665 NDX0839530
పపరర: వర మమధవరరవప చలమర

7668 NDX0898700
పపరర: చనర గబరవయఖ తనరరర

94-205/306

7671 MLJ3507381
పపరర: వజయలకడమ� చలమర�

94-205/846

7674 AP151000369372
పపరర: పదమ బతష
స ల
భరస : శనన
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:44
లస: ససస స

7654 NDX2638096
పపరర: కలమఖణణ మలలర ల

94-205/845

7657 NDX1854422
పపరర: ససరగష కలమమర ఒరరస

94-205/294

7660 NDX1976721
పపరర: సరమమమ జఖస తరరపత

94-205/296

భరస : బబబబ తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-731
వయససస:52
లస: ససస స
94-205/298

7663 AP151000369365
పపరర: భబలకడమ తనరరర

94-205/299

భరస : చనగబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:45
లస: ససస స
94-205/301

7666 NDX0319103
పపరర: మణణకసఠ తనరరర

94-205/302

తసడడ:ట పపదబగబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:37
లస: పప
94-205/304

7669 NDX2334332
పపరర: గగవసదయఖ పలర పప

94-205/305

తసడడ:ట పపద వనసకట రరయబడడ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-733
వయససస:74
లస: పప
94-205/307

భరస : ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:37
లస: ససస స
94-205/309

94-205/289

తసడడ:ట రవ ఒరరస
ఇసటట ననస:84-10-730
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:55
లస: పప

భరస : మబరళ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:28
లస: ససస స
7673 AP151000369373
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-205/293

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:50
లస: పప
7670 NDX2135474
పపరర: రరజగశశరగ చలమర

7656 NDX0896183
పపరర: సరమమమ జఖస ఓరరస

7651 NDX1170331
పపరర: వనసకటటష ఒసటటపపల

తసడడ:ట జజజబబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-10-728
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపద గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:55
లస: ససస స
7667 AP151000366364
పపరర: ఏడడకకసడలల తనరరర

94-205/291

భరస : ససరగశ పప లసకక
ఇసటట ననస:84-10-730
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-732
వయససస:26
లస: ససస స
7664 AP151000369367
పపరర: ససతమమ తనరరర

7653 NDX2516995
పపరర: ఒసటటపపల గగపస

94-205/286

తసడడ:ట శవ
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-730
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-730
వయససస:50
లస: పప
7661 NDX1905191
పపరర: లకడమ తనరరర

94-205/288

తసడడ:ట శవయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:84-10-730
వయససస:43
లస: ససస స
7658 MLJ2176816
పపరర: రవ ఓరరచ

7650 NDX1083724
పపరర: భబలకడమ ఒసటటపపల

7648 NDX1478115
పపరర: చసదటకళ చలమర

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:31
లస: పప
7655 MLJ2177780
పపరర: ససజజత ఓరరస

94-205/285

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-726
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-727
వయససస:56
లస: ససస స
7652 NDX1325273
పపరర: కబబయఖ బతష
స ల

7647 AP151000366384
పపరర: శకనవరసరరవప ఒసటటపపల

7672 MLJ3507373
పపరర: ససజజత దతవళళ�

94-205/308

భరస : ససతనరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:43
లస: ససస స
94-205/310

7675 NDX2135466
పపరర: మబరళ చలమర

94-205/311

తసడడ:ట రరమ కకటట చలమర
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:32
లస: పప
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94-205/312

తసడడ:ట రరమకకటట� �
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:37
లస: పప
7679 NDX2343507
పపరర: లకడమ చలమర

94-205/315

94-205/318

94-205/321

94-205/323

94-205/326

94-205/329

94-205/332

భరస : శకనస చలకర
ఇసటట ననస:84-10-740
వయససస:32
లస: ససస స

7689 NDX1854372
పపరర: రమణ తరరపత

7692 AP151000369333
పపరర: రరమమనసజమమ బతష
స ల

7695 MLJ3501418
పపరర: శకనవరసరరవప� బతష
స ల�

7698 NDX0367854
పపరర: తరరపత బబబబ�

94-205/335

7701 AP151000369580
పపరర: వనసకటబటవప బతష
స ల

94-205/324

7704 MLJ2174225
పపరర: అసజల కలసచనల
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-741
వయససస:38
లస: ససస స

7684 NDX1478156
పపరర: రమమ దతవ గబసజ

94-205/320

7687 NDX2668556
పపరర: పప ల రరజగశ గబసజ

94-205/847

7690 MLJ3507290
పపరర: ననగమలలర శశరగ� బతష
స ల�

94-205/325

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:38
లస: ససస స
94-205/327

7693 NDX2334340
పపరర: వజయ కలమమర బతష
స ల

94-205/328

తసడడ:ట వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:26
లస: పప
94-205/330

7696 MLJ3501640
పపరర: వనసకటబటవప బతష
స ల

94-205/331

తసడడ:ట పపదబవనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:53
లస: పప
94-205/333

7699 NDX2161982
పపరర: జజనకక బతష
స ల

94-205/334

భరస : వనసకట రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-740
వయససస:27
లస: ససస స
94-205/336

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-740
వయససస:74
లస: ససస స
94-217/657

94-205/317

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-738
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-740
వయససస:55
లస: ససస స
7703 NDX2389930
పపరర: అచచమమ చలకర

94-205/322

తసడడ:ట కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:55
లస: పప
7700 AP151000369336
పపరర: గబరవమమ బతష
స ల

7686 AP151000366650
పపరర: చన వనసకటటశశరరర బతష
స ల�

7681 AP151000369334
పపరర: అసజమ చలమర

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:84-10-738
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబ
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:40
లస: పప
7697 AP151000366332
పపరర: కకసడలల బతష
స ల

94-205/319

భరస : శకరరమ మబరగస తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:46
లస: ససస స
7694 MLJ2172336
పపరర: శకరరమమబరగస తరరపత

7683 AP151000366536
పపరర: బటహమయఖ చలమర

94-205/314

భరస : బటహమయఖ
ఇసటట ననస:84-10-737
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-738
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట సససగరకకసడల రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-739
వయససస:23
లస: ససస స
7691 MLJ2173185
పపరర: పదమ బతష
స ల

94-205/316

తసడడ:ట చసదటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-737
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:84-10-738
వయససస:60
లస: ససస స
7688 NDX2157627
పపరర: వజయ వరద న కలసచనల

7680 NDX2162097
పపరర: లకడమ తరరపతమమ చలమర

7678 NDX2334316
పపరర: ససజవ రరవప బతష
స ల

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-735
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట బటహమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:84-10-737
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-737
వయససస:55
లస: ససస స
7685 AP151000369698
పపరర: కకటటషశరమమ బతష
స ల�

94-205/313

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-734
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-737
వయససస:21
లస: ససస స
7682 MLJ2175958
పపరర: పప లరమమ చలమర

7677 AP151000366371
పపరర: ససనస బతష
స ల

7702 NDX0318642
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

94-205/337

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-10-740
వయససస:64
లస: పప
94-205/338

7705 MLJ3501624
పపరర: శకనస� కలసచనలల�

94-205/339

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:84-10-741
వయససస:48
లస: పప
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7706 NDX2683761
పపరర: పటసనర లకడమ కలసచనల

94-205/848

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-741
వయససస:19
లస: ససస స
7709 NDX1154319
పపరర: ననగలకడమ యయరరగబల

94-205/342

94-205/345

94-205/348

94-205/351

94-205/354

94-205/356

94-205/358

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:40
లస: ససస స

7719 NDX0947531
పపరర: గగవసదస ఇరరగబల

7722 AP151000366333
పపరర: సపజదసలల ఇరరగబల�

7725 NDX2171999
పపరర: ససరయఖ దసడడ

7728 NDX0284315
పపరర: అసజన దతవ తనరరర

94-205/361

7731 AP151000366338
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనరరర

94-205/352

7734 NDX0896209
పపరర: బతష
స ల ననగమణణ
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:53
లస: ససస స

7714 NDX0947432
పపరర: రమమదతవ ఇరరగబల

94-205/347

7717 NDX1976770
పపరర: వరయఖ ఇరరగబల

94-205/350

7720 NDX0358218
పపరర: ససనస ఇరరగబల�

94-205/353

తసడడ:ట సపజదసలల ఇరరగబల�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:50
లస: పప
94-205/355

7723 NDX2830537
పపరర: మణణకసఠ ఈరరగబల

94-205/929

తసడడ:ట శకనస ఈరరగబల
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:21
లస: పప
94-206/245

7726 MLJ2173268
పపరర: రమణమమ కలసచనల

94-205/357

భరస : శసగరకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-744
వయససస:40
లస: ససస స
94-205/359

7729 AP151000369339
పపరర: కకటటశశరమమ తనరరర

94-205/360

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-745
వయససస:70
లస: ససస స
94-205/362

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-745
వయససస:46
లస: పప
94-205/364

94-205/344

తసడడ:ట సపజదసలల ఐ
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-745
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-745
వయససస:22
లస: పప
7733 NDX1260306
పపరర: అరరణన బతష
స ల

94-205/349

తసడడ:ట మనరయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:84-10-743
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ట యలమసద
ఇసటట ననస:84-10-744
వయససస:55
లస: పప
7730 NDX2494680
పపరర: ససనల కలమమర తనరరర

7716 NDX2100238
పపరర: ససదధప రరడడడ బబ నస
మ

7711 NDX0284505
పపరర: లకడమ� తనరరర�

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:75
లస: పప

భరస : తమమపప
ఇసటట ననస:84-10-743
వయససస:41
లస: ససస స
7727 MLJ3502317
పపరర: శసగరకకసడ కలసచనలల

94-205/346

తసడడ:ట సపజదసలల ఇరరగబల
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:54
లస: పప
7724 NDX1095991
పపరర: మసగ చతసటటపపల

7713 NDX0284281
పపరర: బబబ� ఇరరగబల�

94-205/341

భరస : రరమ కకషష�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట మబరళ కకషష బబ నస
మ
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట సపజదసలల�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:44
లస: పప
7721 NDX1077312
పపరర: లకమయఖ బతష
స ల

94-205/343

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల�
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:71
లస: ససస స
7718 AP151000366335
పపరర: మసరసన ఇరరగబల�

7710 NDX1976804
పపరర: ననగమలర ఇరరగబల

7708 NDX2065382
పపరర: లకడమ ఎరరగబల

తసడడ:ట గగవసఢ ఎరరగబల
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరయఖ ఐ
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసనస� �
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:41
లస: ససస స
7715 AP151000369337
పపరర: రతస మమ ఇరరగబల�

94-205/340

తసడడ:ట శకనస ఎరరగబల
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస
ఇసటట ననస:84-10-742
వయససస:26
లస: ససస స
7712 MLJ2173235
పపరర: రమణ� ఇరరగబల�

7707 NDX2065374
పపరర: తటవనణణ ఎరరగబల

7732 NDX1854182
పపరర: పటతభ బతష
స ల

94-205/363

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:24
లస: ససస స
94-205/365

7735 NDX0284414
పపరర: చలమర కకటటశశరమమ

94-205/366

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:61
లస: ససస స
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7736 AP151000369341
పపరర: ససతనరరవమ బతష
స ల

94-205/367

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:71
లస: ససస స
7739 NDX2100311
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-205/370

94-205/373

94-205/376

94-205/379

94-206/248

94-205/382

94-205/385

భరస : శవరరస దతవళర
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:42
లస: ససస స

7749 NDX2100402
పపరర: ససత మహ లకడమ బబ నస
మ

7752 NDX2162121
పపరర: శవమమ ఒసటటపపల

7755 NDX1620245
పపరర: శకనస వరసస రరవప ఓసటటపపల

7758 AP151000369344
పపరర: సబబబలల ఒసటటపపరగ

94-205/388

7761 NDX2334399
పపరర: సరయ కకరస గ ఒసటటపపల

94-206/246

7764 NDX2101087
పపరర: ననగ అశశక దతవలర
తసడడ:ట ససబబబరరవప దతవలర
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:24
లస: పప

7744 MLJ3502572
పపరర: చనససబబబరరవప దతవపళళ

94-205/375

7747 AP151000366651
పపరర: కకటటశశర రరవప దతవళళ

94-205/378

7750 NDX0367680
పపరర: వనసకట రరమయఖ పలలర పప

94-206/247

తసడడ:ట సరసబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:34
లస: పప
94-205/380

7753 NDX0896035
పపరర: బబలలర మమ ఒసటటపపల�

94-205/381

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:45
లస: ససస స
94-205/383

7756 AP151000366341
పపరర: అసకమమ రరవప ఒసటటపపల�

94-205/384

తసడడ:ట సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:50
లస: పప
94-205/386

7759 NDX1881938
పపరర: దసరరరరరవప ఒసటటపపల

94-205/387

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-749
వయససస:30
లస: పప
94-205/389

భరస : దసరర పటసరద ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:23
లస: ససస స
94-205/391

94-205/372

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:75
లస: పప

భరస : శన
ఇసటట ననస:84-10-749
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-749
వయససస:45
లస: పప
7763 NDX1976754
పపరర: సరమమమ జఖస దతవళర

94-205/377

తసడడ:ట అసకమమరరవప ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:52
లస: పప
7760 MLJ3502697
పపరర: శకనస బసటపపల

7746 MLJ3502564
పపరర: ససబబబరరవప దతవపళళ

7741 NDX0284539
పపరర: కకటటరతరస� మలలర పప�

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:38
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-748
వయససస:70
లస: ససస స
7757 AP151000366345
పపరర: భబసకర రరవప ఒసటటపపల

94-205/374

భరస : మబరళ కకషష బబ నస
మ
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట వరయఖ దతవళర
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:57
లస: పప
7754 AP151000369348
పపరర: రరజజలల ఒసటటపపల

7743 AP151000369704
పపరర: అసజమమ దతవళళ

94-205/369

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట బల కకసడయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:37
లస: పప
7751 NDX2102796
పపరర: కకటటశశర రరవప దతవళర

94-205/371

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట రమణయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:38
లస: పప
7748 NDX2525715
పపరర: మమధవరరవప ఇరర

7740 NDX1881888
పపరర: తరరపతమమ దతవళర

7738 AP151000366531
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనర ససబబబరరవప దతవళర
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-747
వయససస:37
లస: ససస స
7745 NDX0318758
పపరర: రరమకకషష� తనరరర�

94-205/368

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-746
వయససస:51
లస: పప
7742 NDX0284570
పపరర: ససధ� పలలర పప�

7737 NDX2334365
పపరర: పటశరసత బతష
స ల

7762 NDX1854281
పపరర: అసకమమ ఒసటటపపల

94-205/390

భరస : అసకమమ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:35
లస: ససస స
94-205/392

7765 NDX2334381
పపరర: దసరర పటసరద ఒసటటపపల

94-205/393

తసడడ:ట అసకమమ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:25
లస: పప
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94-205/394

తసడడ:ట రరమబ దతవనళ
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:30
లస: పప
7769 NDX0284703
పపరర: పదనమవత చలమర�

94-205/397

94-205/400

94-205/403

7778 NDX0283820
పపరర: శరరష కలసచనల

94-205/406

94-205/409

94-205/412

94-205/404

7779 MLJ2172195
పపరర: శకదతవ బసడనరర

7782 MLJ2171940
పపరర: ససతనరరవమమ ఒసటటపపల

7785 MLJ3502655
పపరర: శవయఖ కలసచనల

94-205/415

7788 NDX2483469
పపరర: వనసకటటశశరరర గడడ

94-205/407

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:63
లస: ససస స

7791 NDX1183912
పపరర: వనలమదదట దతరసగబల

94-205/410

7794 NDX2963189
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరరసగబల
భరస : చనర వనలమదదట కరరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:26
లస: ససస స

94-205/402

7777 NDX1976929
పపరర: అరరణ ఒసటటపపల

94-205/405

7780 MLJ2171957
పపరర: బబలలర మమ ఒసటటపపల

94-205/408

7783 NDX1853879
పపరర: తరపత రరవప పలర పప

94-205/411

తసడడ:ట అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:25
లస: పప
94-205/413

7786 MLJ3501251
పపరర: బటహమయఖ బసడనరర

94-205/414

తసడడ:ట తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:47
లస: పప
94-205/416

7789 NDX1184878
పపరర: కనకమమ దతరసగబల

94-205/417

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:44
లస: ససస స
94-205/419

తసడడ:ట వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:30
లస: పప
94-205/421

7774 NDX2100360
పపరర: లమవణఖ గడడడ

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజయఖ గడడ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:47
లస: పప
94-205/418

94-205/399

భరస : కకషష ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వరరకజ పలర పప�
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:54
లస: పప

7776 AP151000366265
పపరర: శవయఖ యనమల

7771 MLJ3501632
పపరర: పపదబబబజర� �

భరస : వనసకటటసశరరర గడడడ
ఇసటట ననస:84-10-752
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:27
లస: పప

7793 NDX1183938
పపరర: నరసయఖ దతరసగబల

94-205/401

భరస : బటహమయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:53
లస: ససస స

7790 NDX1096015
పపరర: వజయ కర

7773 NDX0898403
పపరర: ఏడడకకసడలల చలమర�

94-205/396

తసడడ:ట బబలకకటట� �
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-752
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-753
వయససస:32
లస: ససస స

7787 AP151000366276
పపరర: అసకమమరరవప పలర పప�

94-205/398

తసడడ:ట బబలర యఖ�
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:75
లస: పప

7775 NDX0839555
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
యయనసమమల
తసడడ:ట శవయఖ యయనసమమల
ఇసటట ననస:84-10-752
వయససస:32
లస: పప

7784 NDX1122795
పపరర: కకషష ఒసటటపపల

7770 NDX0284638
పపరర: సరవతట చలమర�

7768 NDX0284679
పపరర: లకడమ� చలమర�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల చలమర�
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:43
లస: పప

7781 NDX1095926
పపరర: కకటటశశరమమ ఒసటటపపల

94-205/395

తసడడ:ట కకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-750
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలకకటట�
ఇసటట ననస:84-10-751
వయససస:50
లస: ససస స
7772 MLJ3501913
పపరర: శనస చలమర�

7767 MLJ2173136
పపరర: అసకమమ రరవప బసటపపల

7792 NDX1183920
పపరర: నరసససహ రరవప దతరసగబల

94-205/420

తసడడ:ట వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:32
లస: పప
94-205/930

7795 NDX2881696
పపరర: లకడమ డతరసగబల

94-205/931

భరస : నరసససహ రరవప డతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-754
వయససస:26
లస: ససస స
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7796 NDX2035682
పపరర: అసకమమ ఇరర
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94-205/422

భరస : ననగ రరజ ఇరర
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:30
లస: ససస స
7799 NDX0842633
పపరర: వనసకట రరజగశశరగ మమతతరగ

94-205/425

94-205/428

7805 NDX2830511
పపరర: గగపస కకషష బసడనరర

94-205/932

94-205/433

94-205/436

94-205/439

94-205/431

7809 AP151000369273
పపరర: వనసకటరమణ కలసచనల�

7812 NDX0283671
పపరర: వనసకమమ� ఉపపపదల�

7815 MLJ3502663
పపరర: శకనస కలసచనల

94-205/933

7818 NDX2146596
పపరర: అసకమమ గరగకపరటట

94-205/434

భరస : గబరరమబరగస
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:50
లస: ససస స

7821 MLJ2170587
పపరర: భబరత కలసచనల

94-205/437

7824 NDX0318253
పపరర: పటతనప కలసచనల
తసడడ:ట గబరర మబరగస కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:31
లస: పప

94-205/430

7807 AP151000369271
పపరర: వనసకరయమమ ఎనమల

94-205/432

7810 MLJ2170579
పపరర: మలలర శశరగ కలసబబల

94-205/435

7813 NDX2161933
పపరర: వనసకటటశ చసతలచతరరవప

94-205/438

తసడడ:ట గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:25
లస: పప
94-205/440

7816 MLJ2170215
పపరర: లకడమననరరయణ కలసచనల

94-205/441

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:68
లస: పప
94-28/746

7819 NDX1423094
పపరర: సరయ భబనసశక కలసచనల

94-205/442

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/444

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:63
లస: ససస స
94-205/446

7804 NDX2035617
పపరర: శసకర రరవప కలసచనల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:32
లస: ససస స
94-205/443

94-205/427

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-757
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరస పటసరద కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట శవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:30
లస: పప

7806 NDX1260272
పపరర: ససరరష ఎనమల

7801 NDX0800136
పపరర: ఆలకలసట సరమమమ జఖస

తసడడ:ట రరమ సరశమ కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:65
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:39
లస: పప

7823 NDX0607903
పపరర: మలర ఖమరరర న ఎనసమబల

94-205/429

భరస : శశషగగరగ�
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:53
లస: ససస స

7820 NDX0559195
పపరర: ననగగసదటస కలసచనల

7803 NDX0907667
పపరర: మలలర శశర రరవప మమతతరగ

94-205/424

భరస : చనర జగననరథస
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-757
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరమబరగస
ఇసటట ననస:84-10-758
వయససస:37
లస: ససస స

7817 NDX2830461
పపరర: హరగక కలసచనల

94-205/426

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ట బటహమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:21
లస: పప

7814 MLJ2170546
పపరర: రరమ మబరగస కలసచనల

7800 NDX2035641
పపరర: మసగమమ కలసచనల

7798 NDX0441618
పపరర: రరజరరజగశశరగ ఆలకలసట

భరస : కకటట శవ శసకర బబబబ
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:55
లస: ససస స

7802 NDX0441642
పపరర: వనసకట కకటట శవ శసకరబబబబ
ఆలకలసట
తసడడ:ట చనర జగననరథస
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:38
లస: పప

7811 AP151000369274
పపరర: వనమమకయమమ కలసచనల

94-205/423

తసడడ:ట మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-755
వయససస:45
లస: ససస స

7808 NDX0283614
పపరర: అననరరధ కలసచనల

7797 NDX0060780
పపరర: శక దసరరర అలవనణణ మమతతరగ

7822 NDX1260280
పపరర: శరకవణ కలమమర కలసచనల

94-205/445

తసడడ:ట శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:27
లస: పప
94-205/447

7825 NDX0839506
పపరర: మహహశ బబబబ కలసచనల

94-205/448

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:30
లస: పప
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7826 NDX0947523
పపరర: శకకరసత కలసచనల
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94-205/449

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:34
లస: పప
7829 NDX2343465
పపరర: రమణ పలర పప

94-205/452

94-205/455

94-205/458

94-205/461

94-205/464

94-205/467

94-205/470

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:38
లస: పప

7839 MLJ2173433
పపరర: దసరర � పలర పప�

7842 AP151000366348
పపరర: వనసకటబటవప పలర పప�

7845 NDX2334480
పపరర: పరరశత బతష
స ల

7848 NDX2334514
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప బతష
స ల

94-205/473

7851 NDX0284810
పపరర: వరర అసకమమ బతష
స ల

94-205/462

7854 MLJ2177459
పపరర: లకమణరరవప బతష
స ల
తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:48
లస: పప

7834 NDX2162071
పపరర: వనసకరయమమమ పలర పప

94-205/457

7837 NDX0907659
పపరర: రవ పలర పప�

94-205/460

7840 NDX0898841
పపరర: అసకమమ రరవప పలర పప�

94-205/463

తసడడ:ట చనర అసకలల పలర పప�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:43
లస: పప
94-205/465

7843 NDX2334449
పపరర: కకటటశశరగ బతష
స ల

94-205/466

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/468

7846 NDX1260314
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-205/469

భరస : మలర సశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:23
లస: ససస స
94-205/471

7849 NDX0907568
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-205/472

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:50
లస: పప
94-205/474

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:42
లస: ససస స
94-205/476

94-205/454

తసడడ:ట పపద అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:28
లస: పప

భరస : కలసచపప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:27
లస: ససస స
7853 NDX0898809
పపరర: దసరరరరరవప� బతష
స ల�

94-205/459

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:54
లస: ససస స
7850 NDX1607953
పపరర: కలసచపప పరరశత

7836 AP151000369639
పపరర: అకమమ పలర పప�

7831 NDX1184894
పపరర: కకషష వనణణ బతష
స ల

తసడడ:ట లలట చనరనసకలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకరలల�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:60
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-761
వయససస:33
లస: ససస స
7847 NDX1487181
పపరర: ససబబబయమమ బతష
స ల

94-205/456

తసడడ:ట వనసకటబటవప� �
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట చనర అసకలల పలర పప�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:44
లస: పప
7844 NDX1487199
పపరర: అనతన బతష
స ల

7833 MLJ2176360
పపరర: గగరగ� పలర పప�

94-205/451

భరస : ససజవ
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చనర అసకలల�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట బబలర అసకలలల పలలప
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:36
లస: పప
7841 AP151000366350
పపరర: చనర శకనస పలర పప�

94-205/453

తసడడ:ట వనసకటబటవప� �
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటబటవప�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:55
లస: ససస స
7838 NDX1976747
పపరర: వనసకట పటసరద రరవప పలర పప

7830 NDX2162105
పపరర: రమమదతవ పలర పప

7828 AP151000366268
పపరర: శశషగగరగరరవప కలసచనల

తసడడ:ట పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:49
లస: పప

భరస : దసరర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:33
లస: ససస స
7835 AP151000369352
పపరర: రమణ పలర పప�

94-205/450

తసడడ:ట గబరరమబరగస
ఇసటట ననస:84-10-759
వయససస:36
లస: పప

భరస : రవ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-760
వయససస:28
లస: ససస స
7832 NDX0916627
పపరర: పదమ పలర పప�

7827 NDX0607895
పపరర: రరసపటసరద కలసచనల

7852 NDX1607565
పపరర: కలసచపప వనసకటటశశరరర

94-205/475

తసడడ:ట పప తషరరజ
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:31
లస: పప
94-205/477

7855 MLJ2173987
పపరర: అసకమమరరవప బతష
స ల

94-205/478

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:60
లస: పప

Page 267 of 358
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పపరర: ఉష రరణణ భమమ
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94-206/249

భరస : అమరగసదట కలమమర భమమ
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:39
లస: ససస స
7859 NDX1095967
పపరర: శకదతవ తమమశశటట

94-205/479

94-205/482

7865 AP151000366355
పపరర: శనస తమమశశటట

94-205/485

94-205/488

94-205/491

94-204/734

94-205/486

7869 NDX0319038
పపరర: రరమకకటట బతష
స ల�

7872 MLJ3502622
పపరర: అసకమమరరవప గసజ

7875 NDX0916510
పపరర: మలర శశరగ బతష
స ల�

94-205/496

7878 NDX2184679
పపరర: ససజవ బతష
స ల

94-205/489

భరస : నరసససహ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-767
వయససస:36
లస: ససస స

7881 AP151000369360
పపరర: మసగ పలర పప

94-205/492

7884 NDX2803807
పపరర: ససజవ బతష
స ల
తసడడ:ట వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-767
వయససస:41
లస: పప

94-205/484

7867 NDX0285502
పపరర: దసరర � బబలరసకకసడ�

94-205/487

7870 MLJ2173292
పపరర: వనసకటలకడమ గబసజ

94-205/490

7873 AP151000366652
పపరర: ఆసజననయబలల గబసజ

94-205/493

తసడడ:ట తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-10-765
వయససస:65
లస: పప
94-205/494

7876 NDX2334548
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

94-205/495

భరస : ససజవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:40
లస: ససస స
94-205/497

7879 MLJ2175990
పపరర: రరమయఖ బతష
స ల

94-205/498

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:43
లస: పప
94-205/500

భరస : శనస
ఇసటట ననస:84-10-767
వయససస:45
లస: ససస స
94-205/934

7864 NDX1976762
పపరర: కకటటశశర రరవప తమమశశటట

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-10-765
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:41
లస: పప
94-205/499

94-205/481

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84-10-764
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-767
వయససస:18
లస: పప

7866 AP151000366356
పపరర: ఆసజననయబలల తమమశశటట

7861 NDX0284851
పపరర: ననగలకడమ తమమశశటట

తసడడ:ట ఆసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-765
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-766
వయససస:40
లస: ససస స

7883 NDX2921005
పపరర: మణణకరసత పలర పప

94-205/483

తసడడ:ట కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-764
వయససస:65
లస: పప

భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-765
వయససస:60
లస: ససస స

7880 NDX1854489
పపరర: ననగలకడమ పలర పప

7863 NDX0898445
పపరర: వనసకటరరవప తమమశశటట

94-206/251

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమకకటట�
ఇసటట ననస:84-10-764
వయససస:60
లస: ససస స

7877 NDX0895920
పపరర: ననగరసదటమ బతష
స ల

94-205/480

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:43
లస: పప

7874 NDX2483444
పపరర: వనసకయమమ బతష
స ల

7860 NDX1096155
పపరర: రజన తమమశశటట

7858 NDX2114023
పపరర: అమరగసదట కలమమర భమమ

తసడడ:ట ధరమ రరవప భమమ
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:34
లస: ససస స

7862 AP151000369355
పపరర: ననగబలల
తమమషపటట దమమసచనలదమమ
భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:55
లస: ససస స

7871 AP151000369357
పపరర: వనసకటరమణ గబసజ

94-206/250

తసడడ:ట మలలర సశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-762
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-763
వయససస:33
లస: ససస స

7868 AP151000369358
పపరర: ననసచనరమమ బతష
స ల�

7857 NDX2280931
పపరర: గరలలశశరరవ బతష
స ల

7882 NDX0898221
పపరర: శనస పలర పప

94-205/501

తసడడ:ట దదబబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-767
వయససస:50
లస: పప
94-209/1016

7885 NDX2334571
పపరర: ససనత చలమర

94-205/502

భరస : శకనవరస చలమర
ఇసటట ననస:84-10-768
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: ఉషర రరణణ చలమర
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94-205/503

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-768
వయససస:33
లస: ససస స
7889 AP151000366653
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర

94-205/506

94-205/509

94-205/512

94-205/515

94-205/518

94-205/521

94-205/524

భరస : అసకమమ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:27
లస: ససస స

7899 NDX0898502
పపరర: బబటట యఖ తనరరర

7902 AP151000369696
పపరర: సప లలమమ పపరచపప

7905 AP151000366625
పపరర: చనర తరరపతయఖ వలలర పప

7908 NDX1095876
పపరర: మసరసనమమ మలలర ల

94-205/527

7911 NDX1260348
పపరర: అమరగష బబబబ వవసటటపపల

94-205/516

7914 NDX0916700
పపరర: ధనలకడమ మలలర
భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:30
లస: ససస స

7894 NDX2467330
పపరర: కకషప ర బబబబ మలలర

94-205/511

7897 MLJ2173037
పపరర: శవ బతష
స ల

94-205/514

7900 AP151000366376
పపరర: ససజవరరవప బతష
స ల

94-205/517

తసడడ:ట యలమసద
ఇసటట ననస:84-10-770
వయససస:55
లస: పప
94-205/519

7903 NDX2162147
పపరర: మలలర ల ససవర

94-205/520

తసడడ:ట మలలర ల రమణ
ఇసటట ననస:84-10-771
వయససస:24
లస: పప
94-205/522

7906 NDX1260322
పపరర: పరరశత మలలర

94-205/523

తలర : శకదతవ
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:28
లస: ససస స
94-205/525

7909 AP151000369375
పపరర: శకదతవ మలలర

94-205/526

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:48
లస: ససస స
94-205/528

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:32
లస: పప
94-205/530

94-205/508

భరస : ససజవ
ఇసటట ననస:84-10-770
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:32
లస: పప
7913 NDX2334746
పపరర: భవరన మలలర

94-205/513

తసడడ:ట గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-10-771
వయససస:70
లస: పప

తలర : శకదతవ
ఇసటట ననస:84-10-772
వయససస:29
లస: ససస స
7910 NDX0907642
పపరర: అసకమమరరవప మలలర

7896 NDX2184703
పపరర: శకలకడమ బతష
స ల

7891 NDX2467348
పపరర: లకడమ మలలర

తసడడ:ట శసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-10-771
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట చనర తరరపతయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:84-10-771
వయససస:44
లస: పప
7907 NDX1260330
పపరర: రరజఖలకడమ మలలర

94-205/510

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-770
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-771
వయససస:37
లస: ససస స
7904 AP151000366626
పపరర: శకనవరసరరవప వలలర పప

7893 NDX2031250
పపరర: మహన మలలర

94-205/505

భరస : కకషప ర బబబబ మలలర
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ససజవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-770
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట ససజవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-770
వయససస:26
లస: పప
7901 NDX0285148
పపరర: రమణ వలలర పప

94-205/507

తసడడ:ట శసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:72
లస: పప
7898 NDX1351972
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

7890 NDX1697848
పపరర: వజయ లకడమ మలలర

7888 NDX1190479
పపరర: శకనవరస చలమర

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-768
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహన మలలర
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-10-769
వయససస:58
లస: ససస స
7895 AP151000366360
పపరర: శసకర రరవప మలలర

94-205/504

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-768
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట బబలర యఖ
ఇసటట ననస:84-10-768
వయససస:60
లస: పప
7892 NDX2467322
పపరర: పరరశత మలలర

7887 AP151000369361
పపరర: మసగమమ చలమర

7912 NDX2334712
పపరర: లకడమ పలర పప

94-205/529

భరస : లకడమ ననరరయణ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:27
లస: ససస స
94-205/531

7915 AP151000369377
పపరర: ససబబబలల పలర పప

94-205/532

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:51
లస: ససస స
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7916 NDX1095892
పపరర: లకడమ పలర పప
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94-205/533

భరస : గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:60
లస: ససస స
7919 NDX2334647
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

94-205/536

94-205/539

94-205/542

94-205/545

94-205/935

94-205/662

94-205/549

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-777
వయససస:85
లస: ససస స

7929 MLJ2177350
పపరర: ససబబబరరవప బసడనరర

7932 NDX2963460
పపరర: కటటశశర రరవప బసడరర

7935 NDX1083286
పపరర: లకడమ తరరపతమమ తనరరర

7938 NDX2065358
పపరర: శకనవరసస తనరరర

94-205/552

7941 NDX2184695
పపరర: దసరర భవరన బసడనరర

94-205/546

7944 MLJ2173227
పపరర: గగవసదస తనరరర
తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-777
వయససస:43
లస: పప

7924 MLJ2172955
పపరర: పటభబవత బసడనరర

94-205/541

7927 MLJ2174266
పపరర: శకనస బసడనరర

94-205/544

7930 NDX2623346
పపరర: వనసకటటష తరరపత

94-205/849

తసడడ:ట దసరరగరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:22
లస: పప
94-205/936

7933 NDX2670479
పపరర: అసకమమ తరరపత

94-213/819

భరస : వనసకటటష తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:29
లస: ససస స
94-205/547

7936 NDX1083492
పపరర: పదనమ తనరరర

94-205/548

భరస : పపటర
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:32
లస: ససస స
94-205/550

7939 NDX0881342
పపరర: వనసకటయఖ తనరరర

94-205/551

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:38
లస: పప
94-205/553

తసడడ:ట శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-10-777
వయససస:24
లస: ససస స
94-205/555

94-205/538

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:53
లస: పప
7943 AP151000369380
పపరర: కకటమమ తనర

94-205/543

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-776
వయససస:51
లస: ససస స
7940 AP151000366374
పపరర: అసజననయబలల తనరరర

7926 NDX2334803
పపరర: వరసస బసడనరర

7921 NDX2483451
పపరర: లకడమ పలర పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట బసడనరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-10-775 1ST LANE
వయససస:22
లస: పప
7937 AP151000369379
పపరర: మలలర శశరగ తనర

94-205/540

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట ససబబరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:26
లస: పప
7934 NDX2517001
పపరర: బసడనరర మణణకసఠ

7923 MLJ2173243
పపరర: రమణ బసడనరర

94-205/535

భరస : గగవసదయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-774
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:53
లస: పప
7931 NDX2881100
పపరర: వశ బసడరర

94-205/537

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-775
వయససస:63
లస: ససస స
7928 MLJ2174258
పపరర: ససబబబరరవప బసడనరర

7920 AP151000366627
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

7918 NDX2334621
పపరర: అసకమమ రరజ పలర పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటబటయబడడ
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-774
వయససస:30
లస: పప
7925 MLJ2172963
పపరర: వరమమ బసడనరర

94-205/534

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-773
వయససస:26
లస: పప
7922 NDX2494748
పపరర: లకడమ ననరరయణ పలర పప

7917 NDX1083575
పపరర: లకడమ పలర పప

7942 MLJ2173029
పపరర: గగవసదమమ తనరరర

94-205/554

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:84-10-777
వయససస:40
లస: ససస స
94-205/556

7945 NDX2517019
పపరర: వనసకట లకడమ తనరరర

94-205/663

తసడడ:ట గగవసదస తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-777 1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స
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7946 NDX1083328
పపరర: ననగలకడమ బతష
స ల
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94-205/557

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:38
లస: ససస స
7949 NDX2334779
పపరర: శవ కకషప ర బతష
స ల

94-205/560

94-206/1071

94-206/1161

94-205/567

94-205/570

94-205/573

94-205/575

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:65
లస: ససస స

7959 AP151000369385
పపరర: వనసకరయమమ తనరరర

7962 MLJ2172476
పపరర: శకనస తనరరర

7965 NDX2670412
పపరర: గగతస తనరరర

7968 AP151000369388
పపరర: ససభబగఖస చలమర�

94-205/578

7971 MLJ2172914
పపరర: రరమమసజమమ చలమర

94-205/568

7974 NDX2184653
పపరర: వనసకటటష చలమర
తసడడ:ట శకనస చలమర
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:25
లస: పప

7954 MLJ2173599
పపరర: శకనస బతష
స ల

94-205/564

7957 NDX0895458
పపరర: ఆదదలకడమ తనరరర

94-205/566

7960 NDX0907634
పపరర: వనసకట రరవప తనరరర

94-205/569

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:35
లస: పప
94-205/571

7963 MLJ2171049
పపరర: వరరరజ తనరరర

94-205/572

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:41
లస: పప
94-213/820

7966 NDX2334829
పపరర: మహహశశరగ చలమర

94-205/574

తసడడ:ట శసకర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-782
వయససస:21
లస: ససస స
94-205/576

7969 AP151000369387
పపరర: ససజవమమ చలమర

94-205/577

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:84-10-782
వయససస:81
లస: ససస స
94-205/579

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:41
లస: ససస స
94-205/581

94-205/562

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-782
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట యలర యఖ
ఇసటట ననస:84-10-782
వయససస:49
లస: పప
7973 AP151000369410
పపరర: రరమకకటమమ చలమర

94-205/565

తసడడ:ట వరరరజ తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట శసకర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-10-782
వయససస:24
లస: ససస స
7970 AP151000366381
పపరర: శసకర రరవప చలమర

7956 NDX0916742
పపరర: కకసడమమ తనరరర

7951 NDX1077395
పపరర: ఆసజననయబలల బతష
స ల

తసడడ:ట యలమసద
ఇసటట ననస:84-10-778/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:60
లస: పప
7967 NDX1881995
పపరర: పదమ పసటయ చలమర

94-205/563

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:37
లస: పప
7964 AP151000366378
పపరర: వనసకటటశశరరర తనరరర

7953 NDX0916593
పపరర: పదమ వనమబల�

94-205/559

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరరరజ
ఇసటట ననస:84-10-780
వయససస:40
లస: ససస స
7961 MLJ2170785
పపరర: రరసబబబబ తనరరర

94-205/561

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-778/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-778/1
వయససస:47
లస: పప
7958 MLJ2172856
పపరర: అసజమమ తనరరర

7950 NDX1183946
పపరర: ససజవ రరవప బతష
స ల

7948 NDX1184910
పపరర: లకడమ బతష
స ల

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:23
లస: పప
7955 NDX2834109
పపరర: ఎడడకకసడలశకనవరస బతష
స ల

94-205/558

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-778
వయససస:22
లస: పప
7952 NDX2622165
పపరర: ససబటమణఖస తనరరర

7947 NDX1184902
పపరర: ననగబలల బతష
స ల

7972 AP151000369386
పపరర: అసజమమ చలమర

94-205/580

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:43
లస: ససస స
94-205/582

7975 AP151000366391
పపరర: అసజ చలమర

94-205/583

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:43
లస: పప
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7976 AP151000366377
పపరర: శకనవరసస చలమర

94-205/584

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:45
లస: పప
7979 NDX2517035
పపరర: రమణ కలమమరగ బతష
స ల

94-205/587

94-205/589

94-205/593

94-205/596

94-205/599

94-206/1072

94-2/1254

భరస : బటహమస కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:35
లస: ససస స

7989 AP151000369407
పపరర: ససబబలకడమ పలర పప

7992 NDX2171981
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప అలమర

7995 NDX2830305
పపరర: గగతమ తనరరర

7998 AP151000369429
పపరర: ససబబబలల కలసచనల

94-205/602

8001 NDX2622058
పపరర: రమణ తమశశటట

94-205/597

8004 NDX3277365
పపరర: రమణయఖ తమమశశటట
తసడడ:ట మసరసన రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:45
లస: పప

7984 NDX1882068
పపరర: శకనవరసస మననరస

94-205/591

7987 NDX1370212
పపరర: గబసజ అసకమమ

94-205/595

7990 AP151000366389
పపరర: అసకమమ రరవప పలర పప

94-205/598

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-10-785
వయససస:46
లస: పప
94-206/252

7993 NDX1075217
పపరర: రమమదతవ ఉపపపతల

94-206/253

భరస : శకనస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:84-10-786
వయససస:36
లస: ససస స
94-205/937

7996 NDX0063719
పపరర: రరమమరరవప కరససల

94-206/254

తసడడ:ట ససబబబరరవప కరససల
ఇసటట ననస:84-10-789
వయససస:56
లస: పప
94-205/600

7999 AP151000366402
పపరర: శకనస కలసచనల

94-205/601

తసడడ:ట బటహమస
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:43
లస: పప
94-205/851

భరస : రమణయ తమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:38
లస: ససస స
94-213/1144

94-205/588

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:69
లస: పప

భరస : బటహమస
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:70
లస: పప
8003 NDX3276342
పపరర: శవలల కలసచల

94-205/594

తసడడ:ట వర రరజ తనరరర
ఇసటట ననస:84-10-789
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-10-790
వయససస:22
లస: ససస స
8000 AP151000366403
పపరర: బటహమస కలసచనల

7986 NDX1122829
పపరర: ససబబబరరవప గబసజ

7981 NDX1096189
పపరర: శరసత గబసజ

తసడడ:ట రరజ మననరస
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప అలమర
ఇసటట ననస:84-10-785
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మలల
ఇసటట ననస:84-10-786
వయససస:35
లస: ససస స
7997 NDX2658201
పపరర: ససధఖ రరణణ గబసజ

94-205/590

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:84-10-785
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-785
వయససస:20
లస: ససస స
7994 NDX2623361
పపరర: ఆదధలకడ మలల

7983 NDX1083625
పపరర: చనరమమమయ గబసజ

94-205/586

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:36
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-10-785
వయససస:44
లస: ససస స
7991 NDX2517043
పపరర: అసకమమ పలర పప

94-205/850

భరస : అసకమమ
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమమ
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:33
లస: పప
7988 AP151000369409
పపరర: అసకమమ పలర పప

7980 NDX2691269
పపరర: ననగలకడమ చలర

7978 NDX2517027
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

తసడడ:ట సతఖస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబచచబబబబ
ఇసటట ననస:84-10-784
వయససస:41
లస: ససస స
7985 NDX1122688
పపరర: రరజ తషరకర

94-205/585

తసడడ:ట వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-10-783
వయససస:50
లస: ససస స
7982 NDX1096239
పపరర: అచచమమ బసడనరర

7977 AP151000366390
పపరర: ననరరయణ చలమర

8002 NDX2673069
పపరర: శవ పరరశత తరరపత

94-213/821

భరస : శవపటసరద తరరపత
ఇసటట ననస:84-10-791
వయససస:30
లస: ససస స
94-236/929

8005 NDX1172592
పపరర: భబగఖలకడమ వనమబల

94-205/603

భరస : ససబబటమణఖస
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:26
లస: ససస స
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94-205/604

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:31
లస: ససస స
8009 NDX1351980
పపరర: ససభటమణఖస వనమబల

94-205/607

94-205/610

94-205/613

94-205/616

94-205/619

94-205/622

94-205/938

తసడడ:ట రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:39
లస: పప

8019 MLJ2172559
పపరర: రరమపటసరద బసడడ

8022 AP151000369437
పపరర: మలలర శశరగ బసడడ

8025 AP151000366407
పపరర: రరమసచ బసడడ

8028 NDX1083518
పపరర: శరరమమ బసడడ

94-205/627

8031 NDX1077197
పపరర: ఆదదననరరయణ బసడడ

94-205/617

8034 MLJ2170843
పపరర: ననగరరజ� బసడడ�
తసడడ:ట రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:40
లస: పప

8014 NDX0842328
పపరర: రగవత బసడడ

94-205/612

8017 AP151000369431
పపరర: శవననగరసదటమ బసడడ

94-205/615

8020 AP151000366404
పపరర: కకసడలరరవప బసడడ

94-205/618

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:53
లస: పప
94-205/620

8023 AP151000369436
పపరర: ససబబమమ బసడడ

94-205/621

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:75
లస: ససస స
94-205/623

8026 AP151000366406
పపరర: ససబబరరవప బసడడ�

94-205/624

తసడడ:ట రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:85
లస: పప
94-205/625

8029 AP151000369432
పపరర: అచచమమ బసడడ

94-205/626

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:55
లస: ససస స
94-205/628

తసడడ:ట రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:30
లస: పప
94-205/630

94-205/609

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబటహమణఖస
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:85
లస: ససస స
8033 MLJ2175222
పపరర: ననగగశశరరరవప� బసడడ�

94-205/614

తసడడ:ట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట రమమసజననయబలల బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:23
లస: పప
8030 AP151000369433
పపరర: ససబబమమ బసడడ

8016 AP151000369430
పపరర: కలకషషకలమమరగ బసడడ

8011 NDX2334852
పపరర: ధన వనసకట కళళఖణణ బసడడ

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమసచ
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమసజననయబలల బసడ
ఇసటట ననస:84-10-794
వయససస:25
లస: పప
8027 NDX2806420
పపరర: వజయ కకషష బసడడ

94-205/611

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:60
లస: పప
8024 NDX1854729
పపరర: గగపస ననథ బసడ

8013 NDX0842708
పపరర: శకలకడమ బసడడ

94-205/606

తసడడ:ట కకసడల రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:34
లస: పప
8021 AP151000366549
పపరర: ససబబబరరవప బసడడ

94-205/608

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:49
లస: ససస స
8018 NDX0840223
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

8010 AP151000366379
పపరర: శసకర రరవప వనమబలల

8008 NDX1351964
పపరర: రరమ కకటమమమ వనమబల

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-10-793
వయససస:27
లస: ససస స
8015 AP151000369697
పపరర: ననగమణణ బసడడ

94-205/605

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-10-792
వయససస:33
లస: పప
8012 NDX1976713
పపరర: వజయ దసరర బసడడ

8007 NDX1172600
పపరర: వనసకరయమమ వనమబల

8032 MLJ2171106
పపరర: ససబటహమణఖస� బసడడ�

94-205/629

తసడడ:ట రరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:38
లస: పప
94-205/631

8035 MLJ2173391
పపరర: రరఘవపలల� బసడడ�

94-205/632

తసడడ:ట ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:84-10-795
వయససస:65
లస: పప
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8036 NDX1260355
పపరర: పరరశత కననరగసటట
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94-205/633

భరస : మషప
ఇసటట ననస:84-10-796
వయససస:47
లస: ససస స
8039 NDX1096163
పపరర: అచచమమ మలలర

94-205/636

94-205/639

94-206/256

భరస : గగవసదస కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-802
వయససస:38
లస: ససస స
8048 NDX2862035
పపరర: రరకగశ మననరస

94-206/1163

94-206/258

94-206/261

94-206/264

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:35
లస: ససస స
8063 NDX1313451
పపరర: ధన లకడమ గబసజ
భరస : అసకమ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:29
లస: ససస స

8044 NDX1476358
పపరర: చసదటమమ కసదదకటర

94-206/255

8046 MLJ3512498
పపరర: గగవసదస కలసచల

8047 NDX2854388
పపరర: అసకమమ రరవప కలసచల

94-206/257

8049 NDX2862084
పపరర: కలమఖణణ మననరస

8052 NDX0905182
పపరర: మహలకడమ చలమర

8055 NDX1699927
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబసజ

8058 NDX1096148
పపరర: పసటయమసక గబసజ

8061 NDX2171908
పపరర: చతచమమ తమమశశటట

8064 AP151000372089
పపరర: జగననరధస గబసజ
భరస : ననగగసదటస గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:57
లస: ససస స

94-206/1162

తసడడ:ట గగవసద కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-803
వయససస:21
లస: పప
94-206/1164

8050 NDX2854347
పపరర: అసకరలల కలసచనల

94-206/1165

భరస : అసకమమరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-803
వయససస:18
లస: ససస స
94-206/259

8053 AP151000372091
పపరర: ఆదతమమ దతరసగబల

94-206/260

భరస : ఈరయఖ� దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:70
లస: ససస స
94-206/262

8056 NDX0756908
పపరర: శకనవరసరరవప దతరసగబల

94-206/263

తలర : ఆదతమమ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:31
లస: పప
94-205/641

8059 NDX1096312
పపరర: దసరర డతరసగబల

94-205/642

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/644

భరస : అసకలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:68
లస: ససస స
94-206/265

94-205/638

భరస : సతఖననరరయణ కసదదకటర
ఇసటట ననస:84-10-801
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:28
లస: ససస స
94-205/643

8041 NDX1122670
పపరర: మసరసన మలర

భరస : అమర లసగగశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-10-798
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:35
లస: పప
8060 NDX1095835
పపరర: శకలకడమ చలమర

94-205/640

భరస : ధనమబరగస చలమర
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భమమశశర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:70
లస: ససస స
8057 NDX1977133
పపరర: పప తషరరజ దతరసగబల

8043 NDX1854828
పపరర: వర కలమమరగ బబలరస కకసడన

94-205/635

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-797
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస మననరస
ఇసటట ననస:84-10-803
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-804
వయససస:25
లస: ససస స
8054 AP151000372092
పపరర: లకడమ పసలర

94-205/637

తసడడ:ట లకష డణరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-802
వయససస:46
లస: పప

తలర : రమణ మననరస
ఇసటట ననస:84-10-803
వయససస:20
లస: పప
8051 NDX1699919
పపరర: అఖల గబసజ

8040 NDX1854778
పపరర: గగపస ననథ మలర

8038 MLJ2170405
పపరర: మజస కననరగసటట

తసడడ:ట నరసససహస కననరగసటట
ఇసటట ననస:84-10-796
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన రరవప మలర
ఇసటట ననస:84-10-797
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట అమరలసగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:84-10-798
వయససస:33
లస: ససస స
8045 MLJ2177673
పపరర: పరరశత కలసచనల

94-205/634

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-10-796
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:84-10-797
వయససస:48
లస: ససస స
8042 NDX0841924
పపరర: వనసకట పదమ బబలరసకకసడ�

8037 NDX1096197
పపరర: కకటటశశరమమ మలలర

8062 NDX1122779
పపరర: బబబర గబసజ

94-205/645

తసడడ:ట ననగగసదటస
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:38
లస: పప
94-206/266

8065 NDX0503797
పపరర: యమసగయఖ గబసజ

94-206/267

తసడడ:ట ననగగసదటస గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: అసకమ రరవప గబసజ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-18
94-206/268

తసడడ:ట ససబ మబరరసలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-805
వయససస:35
లస: పప
8069 MLJ3513249
పపరర: రజన తమమశశటట

94-206/269

94-206/272

94-206/275

94-206/278

94-206/281

94-206/284

94-205/942

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-810
వయససస:24
లస: ససస స

8079 NDX0063446
పపరర: ననగమణణ పలర పప

8082 MLJ2174977
పపరర: గగవసదస పలర పప

8085 NDX0063412
పపరర: వనసకట శకనవరస పలర పప

8088 NDX3094240
పపరర: శరకవణణ తమమ శశటట

94-206/287

8091 NDX0757583
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

94-206/279

8094 MLJ3512167
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట
తసడడ:ట కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-810
వయససస:50
లస: పప

8074 MLJ3513124
పపరర: కరగమబలమర తమమశశటట

94-206/274

8077 NDX0881482
పపరర: వనసకట రమణ పలర పప

94-206/277

8080 AP151000372393
పపరర: ఆదదలకడమ పలర పప�

94-206/280

భరస : గగవసద పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:55
లస: ససస స
94-206/282

8083 NDX1977240
పపరర: శకదతవ పలర పప

94-206/283

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల పస
ఇసటట ననస:84-10-808
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/285

8086 NDX3100112
పపరర: అసకమమ దతవళర

94-205/941

తసడడ:ట రమణ దతవళర
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:26
లస: పప
94-205/943

8089 NDX0757435
పపరర: పపలర మమ గబసజ

94-206/286

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:45
లస: ససస స
94-206/288

తసడడ:ట శరభయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:48
లస: పప
94-206/289

94-206/271

తసడడ:ట గగవసదసలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : బబజ తమమ శశటట
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:24
లస: పప
8093 NDX1977141
పపరర: లకడమ తరరపతమమ తమమశశటట

94-206/276

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-808
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట బబజ తమమ శశటట
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:21
లస: పప
8090 NDX1868290
పపరర: హరగకకషష తమమశశటట

8076 AP151000372088
పపరర: ససబబబరరవప గబసజ

8071 AP151000372090
పపరర: వరకలమమరగ గబసజ

తసడడ:ట రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట నసదయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-808
వయససస:46
లస: ససస స
8087 NDX3136710
పపరర: నరరసదట కలమమర తమమ శశటట

94-206/273

భరస : రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట పపద వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:31
లస: పప
8084 MLJ3513660
పపరర: రమణ పలర పప

8073 MLJ3513256
పపరర: పపదబదసరర తమమశశటట

94-205/940

భరస : ససబబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషర గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-807
వయససస:31
లస: ససస స
8081 NDX0063651
పపరర: రరజ పలర పప

94-206/270

భరస : రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:42
లస: పప
8078 NDX0063164
పపరర: వనసకట రతర కలమమరగ పలర పప

8070 MLJ3513264
పపరర: వజయదసరర తమమశశటట

8068 NDX2897742
పపరర: వనసకటటష గబసజ

తసడడ:ట ససబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:45
లస: ససస స
8075 NDX0715599
పపరర: బబజ తమమశశటట

94-205/939

తసడడ:ట ససబబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరగమబలమర తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-806
వయససస:36
లస: ససస స
8072 MLJ3513066
పపరర: అనసతలకకషడ దళవరయ

8067 NDX2803757
పపరర: వనసకటటష గసజ

8092 NDX2643187
పపరర: నవన కలమమర తమమశశటట

94-206/1073

తసడడ:ట బబజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-809
వయససస:20
లస: పప
94-206/290

94-213/1150
8095 NDX3286689
పపరర: హరగహర మణణకరసత తమమశశటట

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-810
వయససస:19
లస: పప
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94-206/291

భరస : ననసచనరయఖ ననళస
ఇసటట ననస:84-10-811
వయససస:33
లస: ససస స
8099 NDX2184984
పపరర: శవ కలమమరగ మలలర

94-206/293

94-206/296

94-206/299

94-206/302

94-206/305

94-206/308

94-206/310

భరస : ససరగష బబబబ� రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:39
లస: ససస స

8109 NDX1905522
పపరర: వసశ కకషష గరఖలస

8112 NDX1844506
పపరర: ఉదయ కలమమర ఖమతటయ

8115 NDX0757534
పపరర: ససబటహమణఖస చసతల

8118 NDX0062653
పపరర: వనసకట రతరస� రరమశశటట �

94-206/312

8121 NDX2024982
పపరర: ససమమసజల దసడ

94-206/303

8124 NDX2024990
పపరర: వజయ లకడమ దసడ
భరస : రరసబబబబ దసడ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:52
లస: ససస స

8104 MLJ3512274
పపరర: అరరణకలమరగ గరఖలస� �

94-206/298

8107 AP151000372083
పపరర: లకడమ గరఖలస

94-206/301

8110 NDX0757500
పపరర: చరసజవ చసతల

94-206/304

తసడడ:ట ససబటహమణఖస� చసతల
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:29
లస: పప
94-206/306

8113 MLJ3513967
పపరర: రవకలమమర గరఖలస

94-206/307

తసడడ:ట రసగరరరవప గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:48
లస: పప
94-206/309

8116 SQX1728898
పపరర: అసజన ననగ దసరర పప తషల

95-206/700

భరస : హహమసత కలమమర గరఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:27
లస: ససస స
94-206/311

8119 NDX1122746
పపరర: రరఘవనసదట మబదద

94-205/646

తసడడ:ట లకమయఖ మబదద
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:27
లస: పప
94-206/313

తసడడ:ట రరసబబబబ దసడ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:29
లస: ససస స
94-206/315

94-206/295

భరస : శకనవరస గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటయఖ� రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-10-814
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట రరసబబబబ దసడ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:26
లస: ససస స
8123 NDX0708412
పపరర: రరమసపటట ససనత�

94-206/300

తసడడ:ట గగపయఖ చసతల
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకమయఖ మబదనబ
ఇసటట ననస:84-10-814
వయససస:62
లస: ససస స
8120 NDX2024966
పపరర: నలమ దసడ

8106 NDX0757559
పపరర: పరరశత చసతల

8101 NDX0600973
పపరర: వనసకరయమమ మలలర ల

భరస : పపటమచసద� గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకషష సససగ సససగ
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట రసగరరరవప గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:49
లస: పప
8117 AP151000372077
పపరర: వనసకటరమణ మబదనబ

94-206/297

తసడడ:ట పపటమ చసద గరఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:24
లస: పప

తలర : లకడమ గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:30
లస: పప
8114 NDX0505917
పపరర: పపటమ చసద గరఖలస

8103 NDX1514752
పపరర: రమమదతవ శరనస

94-206/1166

భరస : చనరరరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-10-812
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబటహమణఖస చసతల
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప� గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:65
లస: ససస స
8111 NDX1476572
పపరర: హహమసత కలమమర గఖలస

94-206/294

భరస : అనల శరనస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట రరవ గఖలస
ఇసటట ననస:84-10-813
వయససస:45
లస: ససస స
8108 AP151000372081
పపరర: రరఘవమమ గఖలస

8100 NDX1844720
పపరర: శవ ననగగశశరగ చసబటట

8098 NDX2861888
పపరర: వనసకటటంతష మకకలర

తసడడ:ట వనసకట సతఖననరరయణ మకకలర
ఇసటట ననస:84-10-811
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:84-10-812
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసరశమ మలలర
ఇసటట ననస:84-10-812
వయససస:50
లస: పప
8105 MLJ3512282
పపరర: గరఖలసతతజజమయ

94-206/292

భరస : నరసససహరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-10-811
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట చనర మలలర
ఇసటట ననస:84-10-812
వయససస:23
లస: ససస స
8102 NDX0601070
పపరర: చననరరగ మలలర

8097 NDX0757070
పపరర: అసజమమ కలసచనల

8122 NDX0601013
పపరర: వననద కలమమరగ పలకచరగ�

94-206/314

భరస : వరరసజననయబలల� పలకచరగ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:37
లస: ససస స
94-206/316

8125 NDX0772236
పపరర: ననగగసదటమమ రరమశశటట

94-206/317

భరస : పటకరశరరవప రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:70
లస: ససస స
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8126 NDX0601005
పపరర: వరరసజననయబలల పలకచరగ

94-206/318

తసడడ:ట రసగయఖ పలకచరగ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:47
లస: పప
8129 NDX1075753
పపరర: శవరరమకకషష దనసరగ

94-206/321

94-206/324

94-206/322

8133 MLJ3513991
పపరర: నరమలమదతవ ననరదనసస�

94-206/327

8136 AP151000372065
పపరర: వజయలకడమ ననరదనసస�

94-206/325

తసడడ:ట పరసడడరసగ వటల రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:34
లస: పప

8139 MLJ3512415
పపరర: వరససదతవరరవప ననరదనసస�

8131 NDX1750224
పపరర: శరసత సససధనర ననరదనసస

8134 NDX2101376
పపరర: కకషషపసటయ ననరదనసస

94-206/326

94-206/328

8137 AP151000372067
పపరర: భబగఖలకడమ ననరదనసస�

8144 MLJ2173326
పపరర: జజఖత� పపసడనఖల�

94-206/331

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప� ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:65
లస: పప

8140 MLJ3512050
పపరర: అనసత లకడమ ననరదనసస

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:38
లస: ససస స

8145 MLJ2173409
పపరర: రరజఖలకడమ కరజజ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:46
లస: పప
8150 NDX1255686
పపరర: పపసడనఖలల మలర కరరరర న రరవప
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపసడనఖల
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:40
లస: పప
8153 AP151000366461
పపరర: హనసమసతరరవప బతస న
తసడడ:ట సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:60
లస: పప

94-205/648

8151 AP151000369511
పపరర: పరరశత బతతస న

94-205/651

8154 AP151000372064
పపరర: వజయలకడమ మలమరదద
భరస : వనసకటటశశరరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:58
లస: ససస స

94-205/649

8149 NDX0852624
పపరర: పపసడనఖల ననగలకడమ�

94-206/336

భరస : మలర కరరరర న రరవప� పపసడనఖల
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:38
లస: ససస స
94-205/652

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:55
లస: ససస స
94-205/654

8146 MLJ2173334
పపరర: రమమదతవ� పపసడనఖల�
భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ� �
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:76
లస: పప
94-206/337

94-206/335

తసడడ:ట బసగరరయఖ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-820
వయససస:56
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స కలమమర కరజజ
ఇసటట ననస:84-10-821
వయససస:39
లస: ససస స

94-205/650 8148 MLJ2174860
8147 MLJ2176618
పపరర: వనసకట రరమమరరవప� పపసడనఖల�
పపరర: వనసకటటశశరరర� పపసడనఖల�

94-206/332

భరస : ననగ పపలమరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-820
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగ పపలమరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-820
వయససస:29
లస: పప
94-205/647

94-206/329

భరస : వఠలరరవప� ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:62
లస: ససస స

94-206/333 8142 NDX0505362
94-206/334 8143 MLJ3512068
8141 NDX1475897
పపరర: శవర సరయ చతజతనఖ ననరదనసస
పపరర: శవ సరయ వసశ కకషష ననరదనసస
పపరర: ననగపపలమరరరవప ననరదనసస

తసడడ:ట ననగ పపలమరరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-820
వయససస:25
లస: పప

94-206/323

భరస : వరమణణసదట బబబబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరససదతవరరవప� ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:60
లస: ససస స
94-206/330

94-206/320

తసడడ:ట భబసకర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-817
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప� ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-817
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మననజ కలమమర� ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-819
వయససస:33
లస: ససస స
8138 NDX1423052
పపరర: వర మణణసదట బబబబ ననరదనసస

8130 AP151000372072
పపరర: లకడమననరయణ దనలరగ

8128 AP151000372073
పపరర: శరరదదతవ దనసరగ�

భరస : లకడమననరయణ� దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-816
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరయబడడ దనలరగ
ఇసటట ననస:84-10-816
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:ట భబసకర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-10-817
వయససస:26
లస: ససస స
8135 NDX0062927
పపరర: చసదట సరగత� నరదనసస�

94-206/319

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ దసడ
ఇసటట ననస:84-10-815
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట లకడమననరరయణ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-10-816
వయససస:43
లస: పప
8132 NDX1475913
పపరర: లకడమ శరకవణణ ననరదనసస

8127 NDX2025014
పపరర: రరసబబబబ దసడ

8152 NDX0715300
పపరర: కకరణ బబబబ బతస న

94-205/653

తసడడ:ట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:33
లస: పప
94-206/338

8155 MLJ3514122
పపరర: కకరణ కలమమర మలమరదద

94-206/339

తసడడ:ట వనకటటసశర రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:40
లస: పప
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8156 MLJ2171189
పపరర: కకశశర కలమమర మలమరదద

94-206/340

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:44
లస: పప
8159 MLJ3513801
పపరర: చసదటశశఖర పగడనల

94-206/343

94-205/656

94-206/347

94-206/350

94-213/116

94-213/119

8169 NDX0510008
పపరర: లకడమ తరరపతమమ జ

8172 NDX1175181
పపరర: ససబబబయమమ G

8175 NDX0733402
పపరర: సపజదస హహసపసన షపక

94-205/944

8178 NDX3192085
పపరర: రరజ రరజగశశరగ కరకరర

94-206/351

8181 NDX2171932
పపరర: భవరన యతరరజల
భరస : చరసజవ యతరరజల
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:26
లస: ససస స

8183 NDX0647172
పపరర: జ సపజదమమ

8184 NDX2171924
పపరర: చరసజవ యతరరజల

94-206/354

తసడడ:ట శకనవరస రరవప యతరరజల
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:32
లస: పప

94-205/655

8164 NDX1931824
పపరర: మసగమమ పపరస

94-206/346

8167 NDX0374173
పపరర: రవసదట బబబబ కరకరర

94-206/349

తసడడ:ట సరసబశవరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:37
లస: పప
94-213/113

8170 NDX1936568
పపరర: మసరసనమమ పలర పప

94-213/115

భరస : కకసడల రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:41
లస: ససస స
94-213/117

8173 NDX0567172
పపరర: జజనబ షపక

94-213/118

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:55
లస: ససస స
94-213/120

8176 NDX1183094
పపరర: పపననరరరవప గరరర పరటట

94-213/122

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:59
లస: పప
94-205/945

భరస : కకరణ కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట కకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపపయఖ జ
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:60
లస: ససస స

94-206/348

తసడడ:ట నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకరణ కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:33
లస: ససస స
8180 NDX2171965
పపరర: ననగ జజఖత పపరస

8166 NDX0306696
పపరర: రరజగష� కరకరర �

8161 NDX1184936
పపరర: వరలకడమ కరకరర

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపననరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట పపననరరరవప
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:34
లస: పప
8177 NDX3199759
పపరర: రరజ రరజగశశరగ కరకరర

94-206/345

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:44
లస: ససస స
8174 NDX1182575
పపరర: శవ ననగ రరజ గరరర పరటట

8163 NDX2107721
పపరర: భబరర వ బబ కకకసస

94-206/342

భరస : రవసదటబబబబ
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ� కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:62
లస: పప
8171 NDX2103844
పపరర: మలలర శశరగ గటటట

94-206/344

భరస : శవ బబ కకకసస
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:60
లస: ససస స
8168 MLJ3512084
పపరర: హరగపస
ట రద కరకరర �

8160 NDX1076496
పపరర: కకటటశశరరరవప తరరమలశశటట

8158 MLJ3513157
పపరర: బబలకకటమమ పగడనల�

భరస : సతఖననరయణ� పగడనల
ఇసటట ననస:84-10-823
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట చలమయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-10-823
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:84-10-824
వయససస:32
లస: ససస స
8165 MLJ3513140
పపరర: శరమల కరకరర

94-206/341

తసడడ:ట ససబబబరరవప� మలమరదద
ఇసటట ననస:84-10-822
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:84-10-823
వయససస:36
లస: పప
8162 NDX1095850
పపరర: ఝమనస కరకరర

8157 AP151000372063
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలమరదద�

8179 NDX3195302
పపరర: రరజ రరజగశశరగ కరకరర

94-205/946

భరస : కకరణ కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:30
లస: ససస స
94-206/352

8182 NDX1893750
పపరర: ననగ కలమమరగ మతషపలర

94-206/353

భరస : అశశక మటటపలర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:30
లస: ససస స
94-206/355

8185 MLJ3513363
పపరర: కకరణ కరకరర

94-206/356

తసడడ:ట హరగపస
ట రద కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:36
లస: పప
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94-206/357

తసడడ:ట హరగపస
ట రద కరకరర
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:38
లస: పప
8189 NDX2638252
పపరర: సశయన బనమఅల

94-206/1074

94-213/124

94-213/126

తసడడ:ట చన సరసబయఖ అలర స
ఇసటట ననస:84-10-826
వయససస:58
లస: ససస స
8198 MLJ3405701
పపరర: బబబబ చతసబబటట

94-213/128

94-206/1167

తసడడ:ట కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:84-10-846
వయససస:33
లస: పప
8207 AP151000369448
పపరర: వరమమ బబలరసకకసడ�
భరస : వనసకటటషశరరర�
ఇసటట ననస:84-10-864
వయససస:60
లస: ససస స
8210 MLJ2172823
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

94-206/362

తసడడ:ట లకషడయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-866
వయససస:41
లస: పప
8213 NDX2714780
పపరర: ఆసజననయబలల వనమబల
తసడడ:ట చనరయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-1049
వయససస:67
లస: పప

94-231/1082

94-213/123

94-213/125

తసడడ:ట బబ లశశటట వ ఆర జ హరగ పటసరద
ఇసటట ననస:84-10-826
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రసగరరరవప మరగయమల
ఇసటట ననస:84-10-826
వయససస:41
లస: ససస స

8196 NDX2353845
పపరర: శకనవరస రరవప గటటట

8197 NDX3255080
పపరర: ససబబయమమ గరరర పరటట

94-213/127

8199 NDX2704310
పపరర: గగవసదస వలర పప

8202 NDX2886711
పపరర: దసరర వనమబల

8205 MLJ2177426
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల

8208 MLJ2172831
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

94-205/852

8200 NDX2700623
పపరర: పదమ వలర పప

94-205/853

భరస : గగవసదస వలర పప
ఇసటట ననస:84-10-828
వయససస:47
లస: ససస స
94-206/1168

8203 NDX2886638
పపరర: ఈశశరగ దతవ గబసజ

94-213/1019

భరస : పరమమశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-828
వయససస:27
లస: ససస స
94-205/658

8206 AP151000369444
పపరర: ధనలకడమ బబలరసకకసడ�

94-205/659

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-10-864
వయససస:43
లస: ససస స
94-206/360

8209 MLJ2174159
పపరర: అసకమమరరవప గబసజ

తసడడ:ట పపదబఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-866
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ న ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-866
వయససస:40
లస: పప

94-206/363
8211 NDX0063636
పపరర: వనసకట ససవర సనరరఖ కలమమరగ
తతట
భరస : ననగగశశరరవ తతట
ఇసటట ననస:84-10-869
వయససస:60
లస: ససస స

8212 NDX1620203
పపరర: అసకలల తమమశశటట
తసడడ:ట వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-10-885
వయససస:73
లస: పప

8214 NDX1255546
పపరర: మలలర సలలమ

8215 NDX1883611
పపరర: వసససధర దతవ వరవలమల

94-206/364

Deleted

భరస : మలలర రసగర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-11-585
వయససస:40
లస: ససస స

94-213/1137

భరస : పపనర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-10-826
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:84-10-862
వయససస:38
లస: ససస స
94-205/660

8191 NDX2115393
పపరర: గరయతట దకలఆ

94-205/947 8194 NDX1937939
8193 NDX3166253
పపరర: బబ లశశటట బబల ననగ లకడమ పటసనర
పపరర: కననఖకలమమరగ మరగయమల

తసడడ:ట వరరసజననయబలల వనమబల
ఇసటట ననస:84-10-828
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/657

94-206/359

భరస : జతతసదర దకలఆ
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వలర పప
ఇసటట ననస:84-10-828
వయససస:52
లస: పప

భరస : మణణకసఠ కలసచనల
ఇసటట ననస:84-10-828
వయససస:28
లస: ససస స
8204 NDX1183953
పపరర: తషలససకలమమర రరడడడ

94-206/1075

తసడడ:ట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-10-826
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట ననగభబషణస
ఇసటట ననస:84-10-827
వయససస:53
లస: పప
8201 NDX2886687
పపరర: ధనలకడమ కలసచనల

8190 NDX2638237
పపరర: ససమతట సశయన బనమఅల

8188 NDX0647297
పపరర: జ అపపయఖ

తసడడ:ట కకటయఖ జ
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:65
లస: పప

భరస : సశయన బనమఅల
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట బకరరగ దకలఆ
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:36
లస: పప
8195 NDX1938325
పపరర: శవ కలమమరగ మరగయమల

94-206/358

తసడడ:ట రసగయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట జజగగ సశయన బనమఅల
ఇసటట ననస:84-10-825
వయససస:28
లస: పప
8192 NDX2115401
పపరర: జతతసదర దకలఆ

8187 NDX0062539
పపరర: శకనవరసస పగడనల

94-206/361

94-205/661

94-222/255

భరస : ఆదదతఖ పటశరసత కలమమర వరవలమల
ఇసటట ననస:84-11-829/A
వయససస:26
లస: ససస స
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8216 NDX0603910
పపరర: జజగబ లకడమ
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94-213/134

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:46
లస: ససస స
8219 NDX0645549
పపరర: శకనవరస జజగబ

94-213/137

94-213/140

94-213/138

8223 NDX1516394
పపరర: పదనమవత ననరదనసస

94-222/258

8226 NDX0346148
పపరర: శకనవరసరరవప జజగబ

94-222/256

8221 NDX0494765
పపరర: నరసససహరరవప జజగబ

94-213/139

8224 NDX0313486
పపరర: లకడమ జజగబ

94-222/257

భరస : నరసససహరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:49
లస: ససస స
94-222/259

తసడడ:ట నరసససహరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:33
లస: పప
94-222/261

94-213/136

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:26
లస: పప
8228 NDX0313536
పపరర: నరసససహరరవప జజగబ

8220 NDX0731877
పపరర: పరనయఖ పపటటటట

8218 NDX1397836
పపరర: పవన కలమమర జగబ

తసడడ:ట నరసససహ రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:60
లస: పప
8225 NDX1517004
పపరర: సరయ కకరణ ననరదనసస

94-213/135

భరస : పరనయఖ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:30
లస: పప
8222 NDX0952424
పపరర: వనణబగగపరలరరవప బబసబబటట

8217 NDX0732933
పపరర: రరజగశశరగ పపటటటట

8227 NDX1516956
పపరర: శకనవరస రరవప ననరదనసస
తసడడ:ట లకమయఖ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:48
లస: పప

94-205/948 8230 NDX3206836
8229 NDX3171576
పపరర: వనసకట రమమరరవప తరరమలశశటట
పపరర: సరయ తతజశశన తరరమలశశటట

తసడడ:ట అసకయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-11-830
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట రమమరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:20
లస: ససస స

94-205/950
8231 NDX3178787
పపరర: లకడమ వనసకట దదవఖ పటసనర
తరరమలశశటట
తసడడ:ట వనసకట రమమరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:19
లస: ససస స

8232 NDX3182334
పపరర: శరరద తరరమలశశటట

8233 NDX0800037
పపరర: చతరరకలపలర ఉషరరరణణ

భరస : వనసకట రమమరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:42
లస: ససస స

8234 NDX1273515
పపరర: పదనమ చతరరకలపలర

94-213/143 8236 NDX1516733
8235 MLJ2173847
పపరర: వనసకరటరమణ మబరగస చతరరకలపలర
పపరర: సరయ కలమమర పపటటటట

94-213/142

భరస : వనసకటరమణమబరగస
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:57
లస: ససస స
8237 MLJ3501350
పపరర: శకధర మమరరళళ
తసడడ:ట యలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-11-832
వయససస:37
లస: పప
8240 NDX2665347
పపరర: వజయ కకషష పలర పప

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:38
లస: పప

8238 NDX3256880
పపరర: ఝనస కలమఖణణ పలర పప

94-205/854

94-174/1156

తసడడ:ట రమణమబరగస
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:30
లస: ససస స

8239 NDX3276128
పపరర: ఝనస కలమఖణణ పలర పప

తసడడ:ట మసరసననటవప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:29
లస: పప

94-222/262

94-174/1175

Deleted

94-213/144 8242 NDX0914044
8241 NDX0893404
పపరర: వ చరసజవ పవన కలమమర శరనస
పపరర: మధస చలమర

8244 NDX0893255
పపరర: వనసకట అపరపరరవప శరనస

94-213/141

తసడడ:ట కకసడలరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట అపరపరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:31
లస: పప
94-213/146

94-205/949

తసడడ:ట పరనయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట కకసడలరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట కకసడలరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:18
లస: పప
8243 NDX1182666
పపరర: మబరళమహన చలమర

94-206/1170

తసడడ:ట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:84-11-831
వయససస:65
లస: పప
94-205/664

94-222/260

94-213/145

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:34
లస: పప
94-213/147

8245 NDX0914069
పపరర: చససడట ససబబబరరవప

94-213/148

తసడడ:ట సతస రరజ
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:60
లస: పప
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8246 NDX2666667
పపరర: కకసడల రరవప పలర పప
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94-213/822

తసడడ:ట ననరరయణ పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:45
లస: పప

94-213/823

భరస : కకసడలరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:40
లస: ససస స

8249 NDX1205517
పపరర: వనసకట అపరపరరవప శరనస
sanam
తసడడ:ట మసరసననటవప సనm
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:58
లస: పప

8251 MLJ3697059
పపరర: శవపరవన దళవరయ

8247 NDX2667798
పపరర: మసరసనమమ పలర పప

94-222/263

8250 NDX2594901
పపరర: ఝనస కలమఖణణ పలర పప

8248 NDX2668051
పపరర: శరసత కలపన పలర పప

94-213/824

తసడడ:ట కకసడల రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/1257

తసడడ:ట కకసడల రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-833
వయససస:22
లస: ససస స
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94-213/150

భరస : రసజతషకమమర
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:30
లస: ససస స
8254 NDX0911933
పపరర: చససడడట కసన
స రగ

94-213/153

94-213/157

94-213/160

94-213/163

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:38
లస: పప
8269 NDX0949859
పపరర: మసరసననటవప రగఖమ
తసడడ:ట శవపటసరదరరవప
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:53
లస: పప
8272 NDX2623221
పపరర: ససరరఖ ఆకలల
తసడడ:ట వనసకటనరసయ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:22
లస: ససస స

8261 NDX0881904
పపరర: వరయఖ ఒసటటపపల

94-213/161

8264 NDX0170290
పపరర: శరరద శకపపరసబదనరగ

8267 MLJ3405560
పపరర: అరరననకరశకనవరస ఎస.పస.

8270 NDX2453413
పపరర: శరసత కలపన పలర పప

8273 NDX2669166
పపరర: ససమసత బబబబ ఆకలల
తసడడ:ట వనసకట నరసయ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:20
లస: పప

94-213/159

8262 NDX1631101
పపరర: రరమ కకషష దళవయ

94-222/264

తసడడ:ట రరమబ దళవయ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:35
లస: పప
94-213/164

8265 NDX0173393
పపరర: ససమతటమమ శకపపరసబదనరగ

94-213/165

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:62
లస: ససస స
94-213/167

8268 MLJ3405644
పపరర: శకనవరసరరవప రగఖమ

94-213/168

తసడడ:ట శవపటసరదరరవప
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:48
లస: పప
94-222/265

తసడడ:ట కకసడల రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:22
లస: ససస స
94-205/855

94-213/156

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:46
లస: పప
94-213/169

8256 MLJ1972066
పపరర: మలలర శశరగ దళవరయ

94-213/158 8259 MLJ3405222
8258 MLJ3405453
పపరర: వనసకటరసజతషకమమర దళవరయ
పపరర: రరమకకషష దళవరయ

భరస : పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:37
లస: ససస స
94-213/166

94-213/152

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:78
లస: పప

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:31
లస: ససస స
8266 NDX0099945
పపరర: పరరద సరరధద శకపపరసబదనరగ

94-213/155

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:44
లస: పప
8263 NDX1060458
పపరర: కససన కకట శకవణ

8255 NDX0952739
పపరర: వరమమ బతష
స ల

8253 MLJ3697042
పపరర: ససధనఖరరణణ దళవరయ

భరస : చసదటశశఖర
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:67
లస: ససస స
8260 MLJ3405131
పపరర: చసదటశశఖర దళవరయ

94-213/151

తసడడ:ట ససబటహమణణఖశశర సరశమ
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-11-834
వయససస:52
లస: ససస స
8257 NDX0952697
పపరర: మహలకడమ ఒసటటపపల

8252 NDX0646067
పపరర: రగణబకర దతవ దళవరయ

8271 NDX1517020
పపరర: యలమసద రరవప యడర పలర

94-222/266

తసడడ:ట పపదబ మలయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:84-11-835
వయససస:31
లస: పప
94-205/856

8274 NDX1352046
పపరర: అననష నశశసకర

94-213/170

భరస : శవ తయ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:29
లస: ససస స
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8275 NDX1352194
పపరర: తరరమలమ దతవ నశశసకర

94-213/171

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:29
లస: ససస స
8278 MLJ3405081
పపరర: శకధర మమరరళళ

94-213/174

94-213/178

94-213/827

94-205/666

94-222/679

94-205/669

94-205/857

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-11-845/1
వయససస:18
లస: ససస స

8288 NDX1884015
పపరర: గగపస మననరస

8291 MLJ2173565
పపరర: వనసకరయమమ లకకకశశటట

8294 NDX1205475
పపరర: అననరరధ పరలమకరయల

8297 NDX3279403
పపరర: ననరరయణ రరడడడ కకట

94-205/952

8300 MLJ3507191
పపరర: వనసకటససబబమమ జలలర పలర

94-222/267

8303 NDX1184928
పపరర: వనల కరశపప
భరస : తషలససకలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:33
లస: ససస స

8283 NDX2670743
పపరర: రరజగశశరగ మమరరళర

94-213/826

8286 MLJ3507217
పపరర: రరజ� మమరరళళ�

94-205/665

8289 NDX2663367
పపరర: రమమరరవప లకకకసపటట

94-222/678

తసడడ:ట ఆడడఇయమ లకకకసపటట
ఇసటట ననస:84-11-838
వయససస:67
లస: పప
94-205/667

8292 MLJ3501566
పపరర: ననరరయణ లకడమశశటట

94-205/668

తసడడ:ట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-11-839
వయససస:37
లస: పప
94-222/268

8295 NDX0313411
పపరర: కరకసత కలమమర పరలమకరయల

94-222/269

తసడడ:ట శవ palakayala
ఇసటట ననస:84-11-839
వయససస:37
లస: పప
94-213/1146

8298 NDX2963502
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప జమబమల

94-205/951

తసడడ:ట కకటయఖ జమబమల
ఇసటట ననస:84-11-845
వయససస:67
లస: పప
94-205/670

భరస : గబరరననధస
ఇసటట ననస:84-11-845/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-206/1171

94-213/177

భరస : ఎలకకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:84-11-837
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవ రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:84-11-841
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప జమబమల
ఇసటట ననస:84-11-845
వయససస:28
లస: పప
8302 NDX2752376
పపరర: అలలఖఖ గకసథద

94-213/828

తసడడ:ట వనసకట శవ palakayala
ఇసటట ననస:84-11-839
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరరయ రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:84-11-841
వయససస:19
లస: పప
8299 NDX3048956
పపరర: జయ కకషష జమబమల

8285 NDX2667129
పపరర: దసరరగరరవప మమరగళ

8280 NDX0494773
పపరర: వనసకట నరసయఖ ఆకలల

భరస : రరయబడడ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-11-839
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-11-839
వయససస:58
లస: పప
8296 NDX2541266
పపరర: వననష కలమమర రరడడడ కకట

94-213/825

తసడడ:ట వరయఖ మననరస
ఇసటట ననస:84-11-838
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట రమమరరవప లకకకసపటట
ఇసటట ననస:84-11-838
వయససస:34
లస: పప
8293 MLJ3501301
పపరర: రరమమరరవప లకడమశశటట

8282 NDX2670917
పపరర: రరయబడడ మమరరళర

94-213/173

తసడడ:ట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట రరయబడడ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-11-837
వయససస:53
లస: పప
8290 NDX2667483
పపరర: అదద ననరరయణ లకకకసపటట

94-213/175

తసడడ:ట ససదయ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:42
లస: ససస స
8287 MLJ3501368
పపరర: యలకకసడయఖ మమరరళళ

8279 NDX1352202
పపరర: రరమమహన రరవప నశశసకర

8277 AP151000408681
పపరర: ఈశశరమమ దతవరశశటట

తలర : ఈశశరమమ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట రగశయఖ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:54
లస: పప
8284 NDX2668978
పపరర: లకడమ ఆకలల

94-213/172

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట వనలలగబనరరయబడడ
ఇసటట ననస:84-11-836
వయససస:38
లస: పప
8281 MLJ3405016
పపరర: ఈశశరయఖ దతవరశశటట

8276 NDX1096684
పపరర: ఆదదలకడమ దతవరశశటట

8301 MLJ3502143
పపరర: రమమష జలర పలర

94-205/671

తసడడ:ట గబరరననధస
ఇసటట ననస:84-11-845/1
వయససస:37
లస: పప
94-205/672

8304 NDX2162139
పపరర: వనల పరర పలర

94-205/673

భరస : తషలసస కలమమర కఇపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:38
లస: ససస స
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94-205/674

తసడడ:ట కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:76
లస: పప
8308 NDX0306506
పపరర: ననగమణణ దదరరడర

94-206/367

94-206/370

94-206/373

94-222/272

94-213/1020

94-205/678

94-205/681

భరస : చనరబబబయ
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:75
లస: ససస స

8318 NDX2536092
పపరర: శకనవరస రరవప కకసన

8321 NDX1260389
పపరర: ససధనఖరరణణ షపక

8324 MLJ2173540
పపరర: రమణ అనరసశశటట

94-205/684

94-205/675

8313 NDX0306431
పపరర: కకషషకలమమర దదరరడర

94-206/372

8316 NDX1632539
పపరర: కకటటశశర ఓ చమట

94-222/271

8319 NDX2807162
పపరర: వరలకడమ కకసన

94-205/953

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:84-11-848
వయససస:18
లస: ససస స
94-205/676

8322 MLJ3507431
పపరర: ససనత� యలమసదల�

94-205/679

8325 AP151000369512
పపరర: శవననగగశశరమమ కరయల�

8333 NDX1750190
పపరర: ఆరరధఖ లకడమ టసకసరల
తసడడ:ట హరగ పటసరద టసకసరల
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:27
లస: ససస స

94-205/680

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:60
లస: ససస స

94-205/682 8328 NDX1260397
8327 NDX1260371
పపరర: వనసకటసరయ కలమమర తననరరర
పపరర: మబనశర షపక

8330 NDX1398958
పపరర: చసదదష
ట అనరశశటట

94-205/677

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:38
లస: ససస స

94-205/683

తసడడ:ట జహసజర
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:31
లస: పప
94-206/374

భరస : వనసకటటశశరరర అనరశశటట
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:27
లస: ససస స
94-205/685

94-206/369

తసడడ:ట భగవరనసలల చమట
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట యలమసద� �
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:43
లస: పప
8332 AP151000369502
పపరర: మసరసనమమ చలమర

94-222/270

భరస : దతవయఖ
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరలశసచ
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:62
లస: ససస స
8329 MLJ3501673
పపరర: శకనస� యలమసదల�

8315 NDX1632570
పపరర: ననగరరజ కలమమరగ చమట

8310 NDX0306274
పపరర: ననరరయణమమ కరశపప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప దదరరడర
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబనశర
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:48
లస: ససస స
8326 NDX1792853
పపరర: కలమమరగ కకమమమలపరటటంస

94-206/371

తసడడ:ట ఆదద ననరరయణ కకసన
ఇసటట ననస:84-11-848
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట పరమమశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:84-11-848
వయససస:20
లస: పప
8323 MLJ2174670
పపరర: రమణ తనరరర

8312 NDX0306225
పపరర: తషలసస కలమమర రరడడడ కరశపప

94-206/366

భరస : నరసర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:25
లస: పప
8320 NDX2807238
పపరర: అసకమరరవప కకసన

94-206/368

తసడడ:ట కకషరషరరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట రగశరరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:60
లస: పప
8317 NDX1632620
పపరర: రరకగశ చమట

8309 NDX0306456
పపరర: రరజగశశరగ దదరరడర

8307 NDX1390277
పపరర: వనల పస

భరస : తషలసస కలమమర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప దదరరడర
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసరరరడడడ దదరరడర
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:33
లస: పప
8314 NDX0306340
పపరర: కకషరషరరడడడ కరశపప

94-206/365

భరస : శకనవరసరరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషకలమమర దదరరడర
ఇసటట ననస:84-11-846
వయససస:40
లస: ససస స
8311 NDX1566456
పపరర: ససరగసదట రరడడడ కరశపప

8306 NDX0306191
పపరర: ననగమణణ కరశపప

8331 NDX1398974
పపరర: venkateswarlu అనర శశటట

94-206/375

తసడడ:ట దతవయఖ అనరశశటట
ఇసటట ననస:84-11-849
వయససస:32
లస: పప
94-206/376

8334 NDX1409268
పపరర: తరరపతమమ బతస న

94-206/377

భరస : భబనస పటకరష బతస న
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:35
లస: ససస స
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8335 NDX0611855
పపరర: రవకరసత బతస న
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94-206/378

తసడడ:ట హనసమసతరరవప బతస న
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:34
లస: పప
8338 NDX2604098
పపరర: పపల ఆధదలకడమ

94-205/858

94-205/687

94-205/688

94-205/690

8345 NDX2670156
పపరర: కకటటశశరగ యయరకససపటట

8348 AP151000366454
పపరర: పపద వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల

94-205/692

8351 NDX3193307
పపరర: కమల గబసటట

94-206/383

8354 NDX1255736
పపరర: కలసచల మసరసన రరవప
తసడడ:ట ససబబబ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:26
లస: పప

8356 NDX0947408
పపరర: ననగగసదటస చతలర మ

8357 AP151000366451
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

94-205/693

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-11-856
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల కరవటట కరవటట
ఇసటట ననస:84-11-856
వయససస:39
లస: పప
8362 NDX0319806
పపరర: శకనవరసస� గబసజ�
తసడడ:ట కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:41
లస: పప

94-205/859

8360 NDX1076371
పపరర: శకనవరసరరవప ససహహచ

94-205/691

8363 AP151000366447
పపరర: వనసకటబటవప గబసజ
తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:50
లస: పప

8343 NDX3224045
పపరర: కకటటశశర రరవప మలలర

94-147/803

8346 AP151000369507
పపరర: ససబబబయమమ ఒసటటపపల

94-205/689

8349 NDX0756833
పపరర: రరజగష తరరమలవల

94-206/381

తసడడ:ట గణపత తరరమలవల
ఇసటట ననస:84-11-854
వయససస:32
లస: పప
94-205/955

8352 NDX1845132
పపరర: అమల కలసచనల

94-206/382

భరస : ననగబల మసరసన కలసచల
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:25
లస: ససస స
94-206/384

8355 NDX0501510
పపరర: అసకమమరరవప కలసచనల

94-206/385

తసడడ:ట దసరరర కలసచల
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:30
లస: పప
94-205/694

8358 AP151000366449
పపరర: వనసకట రరవప చలమర

94-205/695

తసడడ:ట చనరబబబయ చలమర
ఇసటట ననస:84-11-856
వయససస:50
లస: పప
94-206/387

తసడడ:ట చనరబబబయ ససహహచ
ఇసటట ననస:84-11-856
వయససస:55
లస: పప
94-205/697

94-205/686

భరస : పపదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-854
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట చనరబబబయ
ఇసటట ననస:84-11-856
వయససస:47
లస: పప
94-206/386

8340 AP151000369508
పపరర: వనసకరయమమ ఒసటటపపల

తసడడ:ట పసడడ మలలర
ఇసటట ననస:84-11-853
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట పటభబకర గబసటట
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కలసచల అసకమమ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:28
లస: ససస స

8359 NDX1347038
పపరర: వనసకట ననగ వజయ కరవటట

94-216/699

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:84-11-854
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-11-855
వయససస:48
లస: ససస స
8353 NDX1255793
పపరర: కలసచల వరర లకడమ

8342 NDX2411544
పపరర: ఆసజననయబలల ఓనట పపల

94-206/380

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-852
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరఓ యయరకససపటట
ఇసటట ననస:84-11-853
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వరయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-11-854
వయససస:64
లస: పప
8350 MLJ2176311
పపరర: దసరర కలసచనల

94-205/954

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర ఓనట పపల
ఇసటట ననస:84-11-852
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-853
వయససస:32
లస: పప
8347 AP151000366455
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల

8339 NDX2922698
పపరర: వరసజననయబలల పపలర

8337 NDX1312933
పపరర: హరగ పటసరద టసకసరల

తసడడ:ట మసగపత రరవప టసకసరల
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల పపలర
ఇసటట ననస:84-11-851
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-11-852
వయససస:24
లస: పప
8344 NDX2334878
పపరర: లకమయఖ గబసజ

94-206/379

తసడడ:ట హనసమసత రరవప బతస న
ఇసటట ననస:84-11-850
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-11-851
వయససస:33
లస: ససస స
8341 NDX2162154
పపరర: ససరగష ఒసటటపపల

8336 NDX1409276
పపరర: భబనస పటకరశ బతస న

8361 NDX0947424
పపరర: కకషష కలమమరగ గబసజ

94-205/696

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:39
లస: ససస స
94-205/698

8364 AP151000366446
పపరర: కకటటశశర రరవప గబసజ

94-205/699

తసడడ:ట పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:77
లస: పప
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8365 NDX0505636
పపరర: వజయలకడమ బతష
స ల
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94-206/388

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:34
లస: ససస స
8368 NDX1255553
పపరర: గబసజ అనల

94-206/391

94-205/700

94-205/703

94-205/706

94-206/394

94-205/707

94-206/397

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:36
లస: పప

8378 NDX2895068
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

8381 AP151000372011
పపరర: వనసకరయమమ గబసజ�

8384 MLJ2176543
పపరర: కకషష మలలర

8387 AP151000372004
పపరర: రమణ కలసచనల

94-206/399

8390 NDX0063438
పపరర: సరశత తతట

94-205/956

8393 NDX0063206
పపరర: కకషష కకశశర తతట
తసడడ:ట ననగగశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:41
లస: పప

8373 NDX2104206
పపరర: ననగ జజఖత బతష
స ల

94-205/702

8376 MLJ2172799
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

94-205/705

8379 NDX1310614
పపరర: దసరర గబనజ

94-206/393

తసడడ:ట ఏడడ కకసదలల గబనజ
ఇసటట ననస:84-11-864
వయససస:33
లస: ససస స
94-206/395

8382 NDX2854271
పపరర: ఏడడ కకసడలల గబసజ

94-206/1172

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-864
వయససస:67
లస: పప
94-205/708

8385 NDX1476630
పపరర: పరరశత గబసజ

94-206/396

భరస : వనసకటటసశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-866
వయససస:30
లస: ససస స
94-206/398

8388 NDX2812204
పపరర: శరసత కలమమరగ ఇసదన

94-213/1021

భరస : ననరరయణ ఇసదన
ఇసటట ననస:84-11-867
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/400

భరస : నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:33
లస: ససస స
94-206/402

94-237/982

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-11-860
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-11-867
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరస పటసరద తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:30
లస: ససస స
8392 NDX0063222
పపరర: శవ రరమ పటసరద తతట

94-205/704

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-11-865
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-11-866
వయససస:46
లస: ససస స
8389 NDX1475293
పపరర: అమమకమమ తతట

8375 MLJ2172807
పపరర: రమమష బతష
స ల

8370 NDX2891000
పపరర: ససబబమమ ససజ

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-859
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-864
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట కకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:84-11-865
వయససస:38
లస: పప
8386 NDX1476614
పపరర: వనసకరయమమమ మలలర ల

94-205/701

తసడడ:ట శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-864
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-864
వయససస:37
లస: ససస స
8383 MLJ2175925
పపరర: నరగసదటకలమమర మలలర

8372 NDX1380534
పపరర: ససభదట బతష
స ల

94-206/390

తసడడ:ట అనల ససజ
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-11-860
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-860
వయససస:44
లస: పప
8380 NDX0757286
పపరర: బబలర మమమయ బతష
స ల

94-206/392

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-859
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననదసఖలల
ఇసటట ననస:84-11-860
వయససస:65
లస: ససస స
8377 AP151000366421
పపరర: దసరరరరరవప బతష
స ల

8369 NDX0505610
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

8367 NDX1255785
పపరర: గబసజ దసరర

భరస : వనసకట రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమష బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-859
వయససస:29
లస: ససస స
8374 AP151000369457
పపరర: సరసరరజఖమ బతష
స ల

94-206/389

భరస : వనసకటటసశరరర రరసదసరర
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-858
వయససస:26
లస: పప
8371 NDX1380559
పపరర: గరయతట బతష
స ల

8366 NDX2171940
పపరర: పదమ రరమదసరర

8391 NDX0062935
పపరర: కకరణ మమమ తతట

94-206/401

భరస : కకషష కకశశరర తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:39
లస: ససస స
94-206/403

8394 NDX1075993
పపరర: వరననరరయణ తతట

94-206/404

తసడడ:ట రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:51
లస: పప
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94-206/405 8396 NDX0063123
8395 NDX1075662
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప సప మరగతష
పపరర: ననగగశశరరవ తతట

తసడడ:ట ననగగసదటయఖ సప మరగతష
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:60
లస: పప
8398 NDX1260447
పపరర: వనష ససరగగగరగ

తసడడ:ట కకషషయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-11-869
వయససస:70
లస: పప
94-205/710

తసడడ:ట కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:25
లస: ససస స
8401 NDX1260454
పపరర: ససనత ససరగగగరగ

94-205/713

94-205/716

94-205/719

94-205/720

94-205/723

94-206/410

తసడడ:ట సరసబశవరరవప యయరకమ శశటట
ఇసటట ననస:84-11-872
వయససస:30
లస: ససస స

8408 NDX2646156
పపరర: భవఖ శరగగగరగ

8411 MLJ3507605
పపరర: తరరపతమమ చతబబట లల

8414 NDX2625101
పపరర: వనసకటటశశరరర చతబబట లల

8417 NDX1310374
పపరర: వనయ కలమమర యయరకమ శశటట

94-206/414

8420 NDX0503938
పపరర: కకటయఖ ససరగగగరగ

94-205/860

8423 NDX0464784
పపరర: వనసకట పరవన యరకసశశటట
తసడడ:ట సరసబశవరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:84-11-872
వయససస:34
లస: ససస స

8403 NDX2334928
పపరర: ససదధప ససరగగగరగ

94-205/715

8406 MLJ3502499
పపరర: కకటటశశరరరవప� ససరగగగరగ�

94-205/718

8409 NDX1844514
పపరర: ససససమత ససనగగరగ

94-206/407

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప ససనగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:24
లస: ససస స
94-205/721

8412 MLJ3501954
పపరర: రమణయఖ చతబబట లల

94-205/722

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:40
లస: పప
94-205/861

8415 NDX0503813
పపరర: ససబబలకడమ దనసరగ

94-206/408

భరస : బబజర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:36
లస: ససస స
94-206/412

8418 NDX0505735
పపరర: ననగగశశరరరవప వనలతషరర

94-206/413

తసడడ:ట రగశయఖ వనలతషరర
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:35
లస: పప
94-206/415

తసడడ:ట రరమయఖ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:60
లస: పప
94-206/417

94-205/712

తసడడ:ట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప యయరకమ శశటట
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట పపదబ నకకతట యఖ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:45
లస: పప
8422 NDX0062620
పపరర: లకడమపసటయ యరకస శశటట

94-205/717

తసడడ:ట పపదబచతననజరయఖ చతబబట లల
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటయఖ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:55
లస: ససస స
8419 NDX0911693
పపరర: ససరగగగరగ కకటటశశరరరవప

8405 MLJ2175156
పపరర: ననగగశశరరరవప� శరగగగరగ�

8400 NDX2065366
పపరర: భబగఖ లకడమ ససరగగగరగ

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట చతనరయఖ
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:60
లస: పప
8416 NDX2107747
పపరర: ననరరయణమమ ససరగగగరగ

94-205/714

తసడడ:ట ననగరగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:37
లస: ససస స
8413 MLJ3501764
పపరర: వనసకటటశశరరర చతబబట లల

8402 MLJ2173581
పపరర: ససలలచన� గబరరకల�

94-205/709

భరస : ననగగశశర రరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:63
లస: పప
8410 MLJ3507597
పపరర: అనసరరధ తతట

94-205/711

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:30
లస: పప
8407 MLJ2177152
పపరర: సరసబశవరరవప గబరరకల

8399 NDX0060475
పపరర: జజఖతసత దతవ గబరరకల

8397 NDX2334894
పపరర: సరయ ససమఖ ససరగగగరగ

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:84-11-870
వయససస:42
లస: ససస స
8404 NDX0691204
పపరర: సరయరరస గబరరకల

94-206/406

8421 NDX2671345
పపరర: తరరపత చతబబట లల

94-213/829

భరస : వనసకటటశశరరర చతబబట లల
ఇసటట ననస:84-11-871
వయససస:54
లస: ససస స
94-206/418

8424 NDX0063115
పపరర: రరణణ యరకసశశటట

94-206/419

భరస : సరసబశవ రరవప యయరకమ శశటట
ఇసటట ననస:84-11-872
వయససస:51
లస: ససస స
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8425 NDX0464818
పపరర: సరసబశవరరవప యరకసశశటట

94-206/420

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:84-11-872
వయససస:60
లస: పప
8428 NDX0060863
పపరర: రరధ రరణణ తరరనగర

94-205/724

94-205/727

94-205/864

తసడడ:ట పసచచయఖ తషరరమలర
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:48
లస: పప
8437 NDX2671113
పపరర: శశశలజ థధరరవరయపటట

94-205/867

భరస : రరమకకషష థధరరవరయపటట
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:34
లస: ససస స
8440 NDX1260496
పపరర: బబలసరసశత తమమశశటట

8429 NDX0060194
పపరర: శశశలజ తరరవరయపరటట

8432 NDX2343598
పపరర: రరమకకషష తరరవరయపరటట

94-205/865

8438 NDX2670883
పపరర: రరధనరరణణ తరరనగరగ

8439 NDX2671014
పపరర: ననగమణణ తరరనగరగ

94-205/868

భరస : మరగయనర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:60
లస: ససస స

8449 NDX0062497
పపరర: పటసనర కలమమర బబలశశటట

8450 NDX0707646
పపరర: రరమసపటట ససరగష బబబబ

94-205/731

8453 NDX3116027
పపరర: రరణబక దతవ మసడపరటట
భరస : మబసలయఖ మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-11-878
వయససస:37
లస: ససస స

8442 MLJ2173557
పపరర: మమణణకఖమమ శవలశశటట

94-205/732

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:63
లస: ససస స
94-205/734

8445 NDX0320093
పపరర: కకటటశశరరరవప శవరలశశటట

94-205/735

తసడడ:ట వరయఖ
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:68
లస: పప
94-206/422

8448 NDX0063040
పపరర: సరగజన దతవ చసదస

94-206/423

భరస : అసకయఖ చసదస
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:70
లస: ససస స
94-206/425

తసడడ:ట పటకరశ రరవప రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:42
లస: పప
94-206/427

94-213/830

భరస : కకషషమబరగస తరరనగరగ
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట శసకర రరవప బబలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:32
లస: పప

94-205/866

తసడడ:ట కకషష మబరగస తరరనగరగ
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:37
లస: పప

94-206/421 8447 NDX0911628
8446 NDX1844472
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప తమమశశటట
పపరర: దనసరగ రరజగశశరగ

94-206/424

94-205/729

తసడడ:ట నరసససహరరవప తరరవరయపత
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:38
లస: పప

8444 MLJ3501590
పపరర: రరమమసజననయబలల తమమశశటట

తసడడ:ట వనసకట రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:27
లస: పప

8433 MLJ3501574
పపరర: హరగబబబబ తరరనగరగ

8436 NDX2673176
పపరర: హరగ బబబబ తరరనగరగ

8443 NDX1260488
పపరర: మమధవ రరవప తమమశశటట

తసడడ:ట లకమయఖ అసకమమ
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:77
లస: పప

94-205/728

8435 NDX2671006
పపరర: రరమకకషష తరరవరయపత

8441 MLJ2174662
పపరర: మసగమమ తమమశశటట

94-205/726

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:48
లస: ససస స

94-205/733

94-205/863

8430 MLJ2174605
పపరర: మణణ మమలత కలరపరటటట

తసడడ:ట నరసససహ రరవప తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమమసజననయబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-11-875
వయససస:26
లస: ససస స

8452 NDX0062596
పపరర: శక చసదస అసకమమ

94-205/725

భరస : హరగబబబబ తరరనగరగ
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:33
లస: ససస స
94-205/730

8427 NDX2669646
పపరర: మణణకఖమమ ససవలశశటట

భరస : కకటటశరరరవప ససవలశశటట
ఇసటట ననస:84-11-873
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:51
లస: ససస స
8434 NDX2670933
పపరర: మలర య తషరరమలర

94-205/862

తసడడ:ట వరయఖ ససవరలసపటట
ఇసటట ననస:84-11-873
వయససస:69
లస: పప

భరస : హరగ బబబబ
ఇసటట ననస:84-11-874
వయససస:34
లస: ససస స
8431 MLJ2173474
పపరర: ననగమణణ తరరనగరగ

8426 NDX2669638
పపరర: కకటటశశర రరవప ససవరలసపటట

8451 NDX0911644
పపరర: దనసరగ మరగయనర

94-206/426

తసడడ:ట చనరపరప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-11-877
వయససస:65
లస: పప
94-205/957

8454 NDX3138286
పపరర: సపరర న బబబబ మసడపరటట

94-223/1334

తసడడ:ట మబసలయఖ మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-11-878
వయససస:19
లస: పప
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8455 NDX2829976
పపరర: రమమసజననయబలల పప తస శశటట

94-205/958

తసడడ:ట లకమయఖ పప తస శశటట
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:43
లస: పప
8458 NDX1310507
పపరర: రరజగశశరర కరససల

94-206/429

94-206/1173

94-205/736

94-206/432

94-205/741

94-205/744

94-205/747

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:50
లస: పప

8468 NDX1595760
పపరర: శక లకడమ చలమర

8471 MLJ3507878
పపరర: పపనమమమ కరవటట

8474 AP151000369537
పపరర: ననగజజఖత కరవటట

8477 NDX1620187
పపరర: హహమసత కలమమర యడమ

94-205/750

8480 MLJ3501822
పపరర: ససనస మమరరళళ

94-205/739

8483 NDX2668911
పపరర: శరకవసత కరవటట
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కరవటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:30
లస: ససస స

8463 NDX2670024
పపరర: సరసబశవ రరవప తతట

94-213/831

8466 NDX0374140
పపరర: ననగగశశరరరవప సరలలటట

94-205/738

8469 NDX1595752
పపరర: వజయ దసరర వడడ మబదదబ

94-205/740

భరస : పవన కలమమర వడడ మబదదబ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:26
లస: ససస స
94-205/742

8472 MLJ3507852
పపరర: బటహహమశశరగ కరవటట

94-205/743

భరస : శవ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:43
లస: ససస స
94-205/745

8475 NDX1260470
పపరర: లకమమ మమరరకళళ

94-205/746

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:58
లస: ససస స
94-205/748

8478 NDX1595745
పపరర: గగపస కకషష వడడ మబదదబ

94-205/749

తసడడ:ట శవయఖ వడడ మబదదబ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:29
లస: పప
94-205/751

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:43
లస: పప
94-205/753

94-206/431

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-11-880
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ యడమ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట శవయఖ వడడ మబదదబ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:31
లస: పప
8482 NDX0358127
పపరర: శకనసవరస రరవప కరవటట

94-205/737

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ కరవటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:23
లస: పప
8479 NDX1595687
పపరర: పవన కలమమర వడడ మబదదబ

8465 NDX0358283
పపరర: పపలమరరరవప� సరలలటట�

8460 NDX1076009
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గకసధద

తసడడ:ట కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ� �
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:47
లస: ససస స
8476 NDX2334944
పపరర: శకనవరస కరవటట

94-206/1174

భరస : కకటటశశరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:37
లస: ససస స
8473 MLJ2178168
పపరర: పదమ� వడర మబడడ�

8462 NDX2809432
పపరర: పప తసశశటట మహలకడమ

94-206/428

తసడడ:ట దశరధ రరమయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-11-880
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప సరలలటట
ఇసటట ననస:84-11-880
వయససస:59
లస: ససస స
8470 MLJ3507589
పపరర: పదమ మమరరళళ

94-206/430

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-11-880
వయససస:37
లస: ససస స
8467 NDX1076355
పపరర: ససతమమ సరలలటట

8459 NDX1075985
పపరర: పదనమవత గకసధద

8457 NDX1844449
పపరర: వససధ కరససల

తసడడ:ట రరమ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:43
లస: పప
8464 MLJ3507845
పపరర: బటహహమశశరమమ సరలలటట

94-205/959

భరస : లకమయఖ పప తస శశటట
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:84-11-879
వయససస:26
లస: ససస స
8461 NDX2809473
పపరర: పప తసశశటట రరమసజననయబలల

8456 NDX2830438
పపరర: మహలకడమ పప తస శశటట

8481 MLJ3501756
పపరర: శవ� కరవరటట�

94-205/752

తసడడ:ట ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:46
లస: పప
94-205/869

8484 NDX2670313
పపరర: ననగసపజసరశత కరవనటట

94-205/870

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కరవనటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:27
లస: ససస స
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94-206/433

భరస : గగపస� తతట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:56
లస: ససస స
8488 NDX0505834
పపరర: వనసకటటశశరరర కరవటట�

94-206/436

94-213/832

94-213/181

8492 NDX3183688
పపరర: జజజ నమమ గబసటట

8495 MLJ3693603
పపరర: వజయతషలససవరణణ కకణణదతన

94-213/184

8498 NDX0310698
పపరర: మహన కలమమర అనసత

తసడడ:ట ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:65
లస: పప
94-213/189

94-213/192

తసడడ:ట మసగయఖ
ఇసటట ననస:84-11-892
వయససస:60
లస: పప

8507 NDX1174887
పపరర: బబబ షపక

94-205/962

8510 NDX0547679
పపరర: ఈశశరమమ చతసబబటట

94-213/185

8513 NDX1516378
పపరర: మమధవ చతసబబటట
భరస : వనసకటటసశరరర chembeti
ఇసటట ననస:84-11-892
వయససస:28
లస: ససస స

8493 NDX3223260
పపరర: జజజ నమమ గబసటట

94-205/1016

8496 MLJ1863265
పపరర: పదనమవత అనసత

94-213/183

8499 NDX0100115
పపరర: పసచచయఖ బ

94-213/186

తసడడ:ట యరయఖ
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:52
లస: పప
94-213/188

8502 NDX3022043
పపరర: శకనవసర.రరవ గబసజ

94-205/961

తసడడ:ట father ఫరదర
ఇసటట ననస:84-11-886
వయససస:43
లస: పప
94-213/190

94-213/191
8505 NDX1938499
పపరర: బబల తటపపర సససదరగ తటపపరరల

భరస : తమమయఖచనరర తటపపరరల
ఇసటట ననస:84-11-886
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/193

8508 NDX2035526
పపరర: శసకర బతష
స ల

94-213/194

తసడడ:ట వరభదటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-11-887
వయససస:42
లస: పప
94-213/195

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-11-892
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/197

94-206/1175

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బటహమయఖ
ఇసటట ననస:84-11-887
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప కకలరడ
ఇసటట ననస:84-11-889
వయససస:25
లస: ససస స
8512 NDX0494781
పపరర: పసచచయఖ చతసబబటట

94-213/182

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-11-886
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనర ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-11-886
వయససస:67
లస: ససస స
8509 NDX3194966
పపరర: మమనక కకలరడ

8504 NDX1326826
పపరర: శకలకడమ గబసజ

8490 NDX2797736
పపరర: ననగ అనల కలమమర కరవటట

భరస : పటభబకర గబసటట
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమసత రరవప అనసత
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట తమమయఖచనరర తటపపరరల
ఇసటట ననస:84-11-886
వయససస:27
లస: ససస స
8506 NDX0168799
పపరర: జయమమ గబసజ

94-205/960

తసడడ:ట రరమమహననటవప
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:36
లస: పప

94-213/187 8501 NDX1797986
8500 MLJ3689551
పపరర: శవసరసబరరజగశశరరరవప కకణణదల
పపరర: రరస మహన రరవప అనసత

94-206/435

తసడడ:ట శవ కరవటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవ సరసబ రరజగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:64
లస: ససస స

8503 NDX1907924
పపరర: సరధన తటపపరరల

94-206/437

భరస : పటభబకర గబసటట
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమహన రరవప అనసత
ఇసటట ననస:84-11-885
వయససస:35
లస: ససస స
8497 MLJ3693595
పపరర: పసచచమమ కకణణదతన

8489 NDX0063420
పపరర: గగపస తతట

8487 NDX0912204
పపరర: బబ కకకసస శవ�

తసడడ:ట లకమయఖ� బబ కకకసస
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కరవనటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:55
లస: ససస స
8494 NDX2034205
పపరర: సరశత అనసత

94-206/434

భరస : కరళదనసస� యమ
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగయఖ� కరవటట
ఇసటట ననస:84-11-883
వయససస:61
లస: పప
8491 NDX2673127
పపరర: ననగ జజఖత కరవనటట

8486 NDX0063503
పపరర: వసససదర దతవ� ఎస�

8511 NDX0170175
పపరర: లకమమమ మలలర

94-213/196

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-11-892
వయససస:74
లస: ససస స
94-222/273

8514 NDX1516410
పపరర: వనసకటటసశరరర చసబబటట

94-222/274

తసడడ:ట పసచచయఖ chembeti
ఇసటట ననస:84-11-892
వయససస:31
లస: పప
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94-213/198

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:39
లస: ససస స
8518 MLJ3692126
పపరర: ఆదదననరరయణ వనమబల

94-213/201

94-222/275

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ వనమబల
ఇసటట ననస:84-11-894
వయససస:26
లస: పప
8527 NDX1832964
పపరర: గగపస రరజ గబసజ

94-222/280

94-205/992

94-205/754

94-205/757

తసడడ:ట సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84-12-864
వయససస:70
లస: పప

94-222/278

94-206/1169

94-205/760

8540 MLJ2172674
పపరర: శకనసబబబబ బతష
స ల

94-206/438

8543 NDX2885440
పపరర: సతఖ శశఖర రరడడడ అనమరరడడడ
తసడడ:ట రరమబలల అనమరరడడ
ఇసటట ననస:84-12-898
వయససస:37
లస: పప

94-222/276

8526 NDX0313445
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలమకరయల

94-222/279

8529 NDX2817658
పపరర: కటటకల రరమససబబబరరవప

94-206/1182

8532 NDX2829190
పపరర: మహబబబ షపక

94-206/1183

భరస : మహబబబ పసర షపక
ఇసటట ననస:84-12-712
వయససస:73
లస: ససస స
94-205/755

8535 NDX0800011
పపరర: తరరపత రరజగశశరగ

94-205/756

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-12-861
వయససస:32
లస: ససస స
94-205/758

8538 NDX0285536
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-205/759

భరస : శకనసబబబబ
ఇసటట ననస:84-12-862
వయససస:40
లస: ససస స
94-205/761

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-862
వయససస:48
లస: పప
94-205/763

8523 NDX1516402
పపరర: అసకమమ వనమబల

తసడడ:ట అసకయఖ
ఇసటట ననస:84-12-2
వయససస:32
లస: పప

8531 NDX2280980
పపరర: లకడమ మమరగకరనపలర

8537 MLJ2175479
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-213/203

తసడడ:ట గగపయఖ palakayala
ఇసటట ననస:84-11-894
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-12-862
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-12-862
వయససస:63
లస: ససస స
8542 NDX0319590
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ�

8525 NDX1516790
పపరర: భబసకర వనమబల

8534 NDX0842195
పపరర: ననగలకడమ బసడడ

8520 MLJ3406204
పపరర: శకనవరసరరవప వనమబల

భరస : వనసకట రరవప vemula
ఇసటట ననస:84-11-894
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరసపటసరద
ఇసటట ననస:84-12-793
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శనస
ఇసటట ననస:84-12-861
వయససస:50
లస: ససస స
8539 MLJ2173177
పపరర: చసదటమమ� బతష
స ల�

94-213/204

భరస : మలర కరరరర న రరవప మమరగకరనపలర
ఇసటట ననస:84-12-120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట గగవసదస
ఇసటట ననస:84-12-717
వయససస:29
లస: పప
8536 AP151000369454
పపరర: మహలకడమ తమమశశటట

8522 NDX1907676
పపరర: కకమల కకషప ర పలర శశటట

8528 NDX2816452
పపరర: మతస లకడమ తరరపరతమమ

94-213/200

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:84-11-1406
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:84-12-96
వయససస:48
లస: ససస స
8533 NDX0840009
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరపత

94-213/202

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ vemula
ఇసటట ననస:84-11-894
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-11-895
వయససస:25
లస: పప
8530 NDX2829083
పపరర: మమధవ బసడర

8519 MLJ3405818
పపరర: అసకమమరరవప వనమబల

తసడడ:ట వర పటసరద రరవప పలర శశటట
ఇసటట ననస:84-11-894
వయససస:25
లస: పప
94-222/277

8517 MLJ3693579
పపరర: సరమమమ జఖస వనమబల

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ట సనరఖననరరయణ వనమబల
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట శవ చతసబబటట
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:34
లస: పప
8524 NDX1516915
పపరర: వనసకట రరవప వనమబల

94-213/199

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-11-893
వయససస:32
లస: పప
8521 NDX1882266
పపరర: లకమణ రరవప చతసబబటట

8516 MLJ3697075
పపరర: చతనరమమ వనమబల

8541 NDX1260405
పపరర: లకమణ భబజసరన

94-205/762

తసడడ:ట అసజయననయలల
ఇసటట ననస:84-12-864
వయససస:46
లస: పప
94-206/1184

8544 NDX2891968
పపరర: సనరఖ పవన అనమ రరడడ

94-206/1185

తసడడ:ట సతఖ శశఖర రరడడడ అనమ రరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-898
వయససస:23
లస: ససస స
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8545 NDX2917565
పపరర: ననగగశశరరరవప చసదటగగరగ

94-205/963

8546 NDX2832228
పపరర: ననగ రరజ గబసజ

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరవప చసదటగగరగ
ఇసటట ననస:84-12-900
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-12-900
వయససస:21
లస: పప

8548 NDX3280476
పపరర: పటతనప పప తన పసనపరల

8549 NDX3281011
పపరర: పటతనప పప తన పసనపరల

94-205/1029

తసడడ:ట హరగ పటసరద పసనపరల
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:34
లస: పప
8551 NDX0170985
పపరర: పరరశత పసచపరల

94-213/218

94-213/221

94-213/223

94-213/226

94-213/229

94-213/232

తసడడ:ట ఈశశరరరడడడ కకసదదరర.
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:55
లస: పప

8561 NDX1273341
పపరర: వనసకరయమమ

8564 NDX0893511
పపరర: రమణనరరడడడ బబ సతన

8567 NDX0499418
పపరర: తరరమలశశటట చలపత రరవప

94-213/235

8570 NDX1352137
పపరర: కకటటశశర రరవప గబసజ

94-213/224

8573 NDX1653428
పపరర: ననసచనరయఖ పరగగలల
తసడడ:ట రరమసరశమ పరగగలల
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:64
లస: పప

8553 NDX0552349
పపరర: సరసబబటజఖస మలర కకసడ

94-213/220

8556 NDX0895219
పపరర: శవకలమమరగ పరకసడర

94-213/222

8559 AP151000408262
పపరర: వజయలకడమ పరకళళ

94-213/225

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:48
లస: ససస స
94-213/227

8562 NDX1174853
పపరర: లలత కరవనటట

94-213/228

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:77
లస: ససస స
94-213/230

8565 NDX0499376
పపరర: తరరమలశశటట వనసకటటశశరరర

94-213/231

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:32
లస: పప
94-213/233

8568 NDX0099390
పపరర: హనసమసత రరవప

94-213/234

తసడడ:ట ససతయఖ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:38
లస: పప
94-213/236

తసడడ:ట ససతన రరమబలల
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:44
లస: పప
94-213/238

94-213/217

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:41
లస: పప
8572 MLJ3405941
పపరర: దయమకరరకడడడ కకసదదరర

94-205/964

తసడడ:ట కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట ససబటహమణణఖశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:32
లస: పప
8569 MLJ3405826
పపరర: ననగరరజకలమమర దళవరయ

8558 NDX1273358
పపరర: వనసకటరమణ గబసజ

8550 NDX1059906
పపరర: అపరష పసనపరల

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వరయమఖ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమసజననయబలల పరకసడర
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:31
లస: పప
8566 NDX0963702
పపరర: వనసకటటష దసలలవరయ

94-213/219

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:49
లస: ససస స
8563 NDX0101162
పపరర: మణణకసఠ పరకసడర

8555 NDX2911824
పపరర: మమణణకఖ కగశన

94-205/1028

తసడడ:ట హరగపస
ట రదరరవప
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల కగశన
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగరరజకలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:37
లస: ససస స
8560 MLJ3693546
పపరర: రరమలకడమ బబ సతన

94-205/1030

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ధరనపటతననయబడడ పసచపల
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:51
లస: పప
8557 MLJ3697018
పపరర: శక దతవ దళవరయ

8552 NDX0895300
పపరర: ససబబబలల ఆకలల

8547 NDX3280377
పపరర: ససజన పసనపరల

తసడడ:ట హరగ పటసరద పసనపరల
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట హరగపస
ట రద పసనపరల
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:34
లస: పప

భరస : భగవరన
ఇసటట ననస:84-12-902
వయససస:41
లస: ససస స
8554 MLJ3692514
పపరర: భగవరనకరగస పసచపరళ

94-213/1022

8571 AP151000405344
పపరర: రరమమసజననయబలల పరకసడర

94-213/237

తసడడ:ట గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:84-12-903
వయససస:53
లస: పప
94-222/298

8574 MLJ3697067
పపరర: రజన యమదగగరగ

94-213/239

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:35
లస: ససస స

Page 291 of 358

8575 MLJ3404720
పపరర: రఘబననథ చతనసర
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94-213/240

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:44
లస: పప
8578 AP151000405562
పపరర: రమమష చతనసర

8576 MLJ3404985
పపరర: శకనవరసరరవప యమదగగరగ

తసడడ:ట శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:45
లస: పప
94-213/243

8579 AP151000405619
పపరర: శసకర ననయబడడ బబ డనగగరర

తసడడ:ట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శవపడడ
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:50
లస: పప

94-213/246
8581 NDX0499467
పపరర: తరరమల ననగ పటసనర కలమమర
బబ డగగరగ
తసడడ:ట శవపడడ బబ డగగరగ
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:54
లస: పప

8582 NDX1352129
పపరర: అసజననదతవ గబసడన
తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:25
లస: ససస స

8584 NDX1060631
పపరర: అసజల గడడ స

8585 NDX0912113
పపరర: పరరశత

94-213/249

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:41
లస: ససస స
8587 MLJ1970235
పపరర: అనసనరఖమమ తతట

94-213/252

94-213/255

94-222/299

94-213/260

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:84-12-907
వయససస:28
లస: ససస స

8594 MLJ3413176
పపరర: మదనర బ షపక

8597 AP151000408067
పపరర: వనసకటరగశమమ పగడన

94-213/263

8600 NDX1273291
పపరర: సదనశవరరవప కకలర

94-213/250

8603 MLJ3696887
పపరర: శకదతవ తరరనగగరగ
భరస : కగశవదనసస
ఇసటట ననస:84-12-907
వయససస:60
లస: ససస స

94-213/245

8583 MLJ3412988
పపరర: సరగజన చటబఖల

94-213/248

8586 MLJ3693116
పపరర: వనసకటరమణ తతట

94-213/251

భరస : నరగసదట
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:43
లస: ససస స
94-213/253

8589 NDX0893479
పపరర: లకడమ కరసతమమ తతట

94-213/254

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:75
లస: ససస స
94-213/256

8592 MLJ1973437
పపరర: నరగసదట తతట

94-213/257

తసడడ:ట శవగబరరపటసరద
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:51
లస: పప
94-213/258

8595 NDX1273309
పపరర: హహమలతన కకలర

94-213/259

భరస : సదనశవరరవప
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:55
లస: ససస స
94-213/261

8598 NDX0893586
పపరర: ఫరస షపక

94-213/262

తసడడ:ట ససలలమమన
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:42
లస: పప
94-213/264

తసడడ:ట పరపయఖ
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:68
లస: పప
94-213/266

8580 MLJ3689510
పపరర: కరశరరడడడ బబ సతన

భరస : పరసడడకలమమర
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సపస దనయఖ
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట పకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:49
లస: పప
8602 NDX1273408
పపరర: ససకకసదతర ఫరతయ షపక

94-213/247

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:65
లస: ససస స
8599 MLJ3406782
పపరర: వలల మసరసన

8591 MLJ3406402
పపరర: పరసడడకలమమర చటబటల

94-213/242

తసడడ:ట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట పపదరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:26
లస: పప
8596 AP151000408125
పపరర: పదనమవత యమదగగరగ

94-213/244

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:45
లస: పప
8593 NDX1421551
పపరర: వనసకట కరరరసక జజగబ

8588 AP151000408610
పపరర: మసగమమ దనసరగ

8577 MLJ3405495
పపరర: శకనవరసరరవప మహమమటస

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-12-904
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ బహదనర
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవగబరరపటసరద రరవప
ఇసటట ననస:84-12-905
వయససస:58
లస: ససస స
8590 NDX1352111
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడన

94-213/241

8601 MLJ3405768
పపరర: సపజదయఖ పగడనల

94-213/265

తసడడ:ట కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-12-906
వయససస:76
లస: పప
94-213/267

8604 NDX0499533
పపరర: కగశవదనసస తరరనగరగ

94-213/268

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-907
వయససస:66
లస: పప
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94-206/1186

భరస : గగపరలస ఓరరప
ఇసటట ననస:84-12-909
వయససస:58
లస: ససస స
94-213/271

తసడడ:ట రరసబబబబ లలయ
ఇసటట ననస:84-12-909
వయససస:28
లస: పప
94-205/1017

94-213/273

తసడడ:ట సతష
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:30
లస: ససస స
94-213/276

తసడడ:ట శవ పటసరద
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:31
లస: పప
94-213/1024

భరస : రసగననయకలలల కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:58
లస: ససస స
94-205/766

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:70
లస: ససస స
94-205/770

తసడడ:ట రఘబకలమమర మలశశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:23
లస: పప

8615 NDX0171595
పపరర: కనకదసరర రరససల

8618 NDX0101832
పపరర: పవన కలమమర కరససల

94-205/968

94-213/274

8613 NDX1797663
పపరర: దదవఖ శక కటటకల

94-213/272

8616 NDX0893669
పపరర: జమమల సరయ

94-213/275

94-213/277

8619 NDX0100602
పపరర: కరససల ఆదదశశషష

94-213/278

తసడడ:ట సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:37
లస: పప

94-205/764
8621 NDX1855040
పపరర: కకమల ననగలకడమ భబరర వ
పదమననభబననన
తసడడ:ట సతఖననరరయణ పదమననభబననన
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:27
లస: ససస స

8622 NDX1639147
పపరర: గరత భమమ
భరస : హరగ హహ రరవప భమమ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:46
లస: ససస స

8624 NDX2104198
పపరర: కకరస గ చసదట భమమ

8625 NDX1855099
పపరర: మహన కలమమర మమరపఅల

8627 NDX2920312
పపరర: రరమమరరవప చతనరస

8630 NDX2830776
పపరర: ససభబషసణ పపదబ ద

8633 NDX2830818
పపరర: శకలకడమ పపదబ ద
భరస : తనత లకడమ వర పటసరద పపదబ ద
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:21
లస: ససస స

94-205/965

తసడడ:ట ససలలమమన
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:30
లస: పప

94-205/767

94-205/765

94-205/769

తసడడ:ట రరగవ రరడడడ మమరపఅల
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:32
లస: పప
94-205/966

8628 NDX2829042
పపరర: రరమ రరవప చనరస

94-205/967

తసడడ:ట రరమలసగస చనరస
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:78
లస: పప
94-205/969

భరస : పటసరదరరవప పపదబ ద
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:46
లస: ససస స
94-205/971

8610 NDX2920288
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప కకలర

తసడడ:ట వనసకట రమణ కటటకల
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమలసగస చతనరస
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయ చచదరగ పపదదబ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:58
లస: పప
8632 NDX2830057
పపరర: సరయ కకషన మలశశటట

94-205/1018

తసడడ:ట హరగ హర రరవప భమమ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ భమమ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:54
లస: పప
8629 NDX2830735
పపరర: పటసరదరరవప పపదబ ద

8612 NDX3224946
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

94-213/270

తసడడ:ట సదనశవ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:59
లస: ససస స

8617 NDX0099895
పపరర: రవ దతవర రరజ అడపరల

8626 NDX1639899
పపరర: హరగ హహ రరవప భమమ

94-213/1023

తసడడ:ట సపజదయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:40
లస: పప

8614 NDX1273317
పపరర: అశశన పసడడటట

8623 NDX0059352
పపరర: ధనలకడమ పప లల

8609 NDX3162096
పపరర: వనసకట భబగఖ లకడమ గబసడ

8607 AP151000408571
పపరర: తనయమరమమ చతనసరలకడమ

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-909
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గబసడ
ఇసటట ననస:84-12-910
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:84-12-911
వయససస:39
లస: ససస స

8620 NDX2803542
పపరర: సరయ లల కనమరర పపడడ

94-213/269

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:84-12-909
వయససస:43
లస: ససస స

8608 NDX0957183
పపరర: రవతతజ లలయ

8611 NDX3224920
పపరర: లకకమమ కలమమరగ పగడనల

8606 MLJ1972231
పపరర: అనసతలకడమ చతనసర

8631 NDX2830099
పపరర: సరయ కకరణ మలర శశటట

94-205/970

తసడడ:ట రఘబ కలమమర మలర శశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:25
లస: పప
94-205/972

8634 NDX1475814
పపరర: వరణణ పపనసమమల

94-206/439

తలర : పపలర మమ పపనసమమల
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:25
లస: ససస స
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8635 NDX1140201
పపరర: ఉదయ రరఘవ రసగర
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94-206/440

భరస : వరపటసరద ఐజజక
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:36
లస: ససస స
8638 NDX1140235
పపరర: పరరశత జ సస

94-206/443

94-206/446

94-206/450

94-206/453

94-206/456

94-206/1189

94-213/281

తసడడ:ట షరగబల హమద
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:55
లస: పప

8648 NDX1595489
పపరర: వనసకటటసశరరర అలర స

8651 NDX2823722
పపరర: భబసకర రరవప ఆడతపప

8654 NDX0732750
పపరర: శవరరణణ గగరర

8657 NDX0895078
పపరర: ఆదదలకమమమ ససదబ న

94-213/284

8660 NDX0914077
పపరర: రరస బహదసర

94-206/454

8663 MLJ3405438
పపరర: కకషష తతట
తసడడ:ట వనసకటబటమయఖ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:61
లస: పప

8643 NDX1140243
పపరర: చసదటశశఖర కలసచనపలర

94-206/449

8646 NDX1140227
పపరర: ఇ వ పటసరద రరవప రసగర

94-206/452

8649 NDX1140151
పపరర: శకనవరస రరవప కలసచనపలర

94-206/455

తసడడ:ట యలర మసద కలసచనపలర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:68
లస: పప
94-206/1187

8652 NDX2823797
పపరర: రరమ మహన రరవప ఆడతపప

94-206/1188

తసడడ:ట భబసకర రరవప ఆడతపప
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:39
లస: పప
94-213/279

8655 MLJ3412160
పపరర: అనత తతట

94-213/280

తసడడ:ట కకషష
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:39
లస: ససస స
94-213/282

8658 NDX0895631
పపరర: సరవతట పససపపలలటట

94-213/283

భరస : దదరసరశమ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:61
లస: ససస స
94-213/285

తసడడ:ట జగత బహదనర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:52
లస: పప
94-213/287

94-206/445

తసడడ:ట అసజన రరవప ఇ వ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:45
లస: పప
8662 NDX0893792
పపరర: ససలలమమన

94-206/451

భరస : అబటహస
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:56
లస: ససస స
8659 NDX0732065
పపరర: అబటహస గగరర

8645 NDX1188143
పపరర: రమమష గబసజ

8640 NDX1076116
పపరర: పరరశతమమ గబసజ

తసడడ:ట శకనవరసరరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ ఆడతపప
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట యలమసద గబరకపపసల
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:23
లస: పప
8656 MLJ1973007
పపరర: అరరణ తతట

94-206/447

తసడడ:ట మమలకకసడయఖ అలర స
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ట బటహమయఖ పలర శశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:73
లస: పప
8653 NDX2885168
పపరర: ననగగశశర రరవప గబరకపపసల

8642 NDX1075480
పపరర: దసరర పలర శశటట

94-206/442

భరస : వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:43
లస: పప
8650 NDX1076272
పపరర: ఆసజననయబలల పలర శశటట

94-206/444

భరస : ఆసజననయబలల పలర శశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట బబచచయఖ వనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:40
లస: పప
8647 NDX1140219
పపరర: రమమష బబబబ కలసచనపలర

8639 NDX1140177
పపరర: దనకకయణణ జజశలమలకడమ దదడడడ

8637 NDX1075258
పపరర: అరరణ వనమశశటట

భరస : ససబబబరరవప వనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:67
లస: ససస స
8644 NDX1076488
పపరర: ససబబబరరవప వనమశశటట

94-206/441

భరస : రమమష బబబబ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ బహదనర జ సస
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:42
లస: ససస స
8641 NDX1140193
పపరర: అనసనయ కలసచనపలర

8636 NDX1140169
పపరర: దతవ ససధనరరణణ కలసచనపలర

8661 MLJ1972504
పపరర: కకషప ర కలమమర తనటటకకసడ

94-213/286

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:53
లస: పప
94-213/288

8664 NDX2920999
పపరర: చనమయ చతనరస

94-213/1025

భరస : రరమ రరవప చతనరస
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:75
లస: ససస స
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8665 NDX2917755
పపరర: మమణణకఖస ఆడతపప
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94-213/1026

భరస : భబసకరరరవప ఆడతపప
ఇసటట ననస:84-12-912
వయససస:58
లస: ససస స
8668 NDX3265279
పపరర: కవఖ బబ మమరరడడడ

8666 MLJ3507936
పపరర: కలమమరగ చతబబట లల

94-205/771

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-914
వయససస:43
లస: ససస స
94-205/1027

తసడడ:ట తరరపత రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:20
లస: ససస స

8669 NDX3297835
పపరర: బబ మమరరడడడ గణణశ

94-205/1039

తసడడ:ట ససత రరమ రరడడ కలఖన
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:22
లస: పప
8677 NDX1475400
పపరర: కళళఖణ కలమమర రరడడ కరశపప

94-206/464

తసడడ:ట వనసకట కకషష రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:48
లస: పప
8683 NDX3265253
పపరర: తరరపఠమమ బబ మమరరడడ

94-213/1143

94-205/975

తసడడ:ట శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:22
లస: ససస స

94-206/465

8684 NDX2830503
పపరర: కకటటశశరరరవప దళవరయ

8687 NDX2681930
పపరర: కరశపప మసజషర

94-207/572

8690 NDX2921187
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడర

94-206/468

8693 NDX1260439
పపరర: ససజజతన వలలర పప
తసడడ:ట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:27
లస: ససస స

94-206/463

8679 NDX1686783
పపరర: ననగగశశర రరవప చససడనరర

94-206/466

8682 NDX2750990
పపరర: సనరఖ తతజ రగఖ

94-206/1190

తసడడ:ట మసరసన రరవప రగఖ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:21
లస: పప
94-205/973

8685 NDX2830313
పపరర: రరయకలమమరగ దళవరయ

94-205/974

భరస : కకటటశశర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:57
లస: ససస స
94-206/1076

8688 NDX2861789
పపరర: మసజషర కరశపప

94-206/1191

తసడడ:ట అనసత రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:22
లస: ససస స
94-212/983

తసడడ:ట సతఖ ననరరయణ బసడర
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:53
లస: పప
94-205/773

8676 NDX2175678
పపరర: భకస వసచచ రరడడ కరశపప

తసడడ:ట వనసకటపయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట అనసతరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట అనసత రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:20
లస: ససస స
8692 NDX2494722
పపరర: రగహహణణ లకడమ వలలర పప

8678 NDX1476374
పపరర: యలమరరరడడడ మమమడడ

8681 NDX0685735
పపరర: ససతనరరమరరడడడ కరశపప

94-206/460

తసడడ:ట ససత రరమ రరడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట రరమ కకషషయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కననరగసటట
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:39
లస: ససస స
8689 NDX2665925
పపరర: శకవఖ కరశపప

94-206/462

తసడడ:ట రగశరరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:51
లస: పప

భరస : తరపత రరడడడ బబ మమ రరడడ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:42
లస: ససస స
8686 NDX2830339
పపరర: మధవ కననరగసటట

8675 NDX2171957
పపరర: లలహహత సనర రరడడ కరశపప

తసడడ:ట పపదబ యమననదద రరడడ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:31
లస: పప
94-206/467

8673 NDX1330083
పపరర: కకటటశశరమమ కరశపప
భరస : రగససరరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ట బటహమనసద రరడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:23
లస: పప

తలర : ననగ మణణ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:26
లస: పప
8680 NDX1595554
పపరర: బటహమనసద రరడడడ కరశపప

94-206/459

భరస : బటహమనసద రరడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:41
లస: ససస స
94-206/461

94-206/457
8670 NDX1686916
పపరర: వనసకట లకడమ దతవ చససడనరర

భరస : ననగగశశర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:34
లస: ససస స

94-206/458 8672 NDX1595570
8671 NDX1933317
పపరర: వనసకట లకడమ ససజనఖ కకననగల
పపరర: శకదతవ కరశపప

8674 NDX2280956
పపరర: సరయ తతజ రరడడ కలఖన

94-205/772

భరస : ఎలమరరరడడడ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపత రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:21
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప కకననగల
ఇసటట ననస:84-12-915
వయససస:39
లస: ససస స

8667 NDX1976788
పపరర: రరజగశశరగ మమమడడ

8691 NDX2594927
పపరర: కలప శకవఖ

94-229/1258

భరస : అనసత రరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-916
వయససస:21
లస: ససస స
94-205/774

8694 NDX2334977
పపరర: దదవఖ సశరరపసణణ వసగల

94-205/775

భరస : వనసకట ననరరయణ మబరగస వసగల
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:31
లస: ససస స
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8695 AP151000369663
పపరర: ససనతనదతవ వలలర పప

94-205/776

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:43
లస: ససస స
8698 AP151000366576
పపరర: శకనస వలలర పప�

94-205/779

94-206/470

94-205/780

94-205/783

94-205/871

తసడడ:ట అసకమరరవప పలపప
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:30
లస: ససస స
8713 NDX0063560
పపరర: శకవలర బబలరసకకసడ

8702 NDX0852764
పపరర: బతష
స ల శకనవరసరరవప

8705 NDX2161941
పపరర: అసజమమ గబనజ

తసడడ:ట కకరరఖ రరమవతష
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయ ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84-12-924
వయససస:50
లస: ససస స

8720 NDX2673093
పపరర: శకనస ఇరరగబల

94-206/473

8723 NDX0839902
పపరర: శవ ననగమలలర శశర రరవప
తసడడ:ట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-12-924
వయససస:35
లస: పప

94-206/472

94-206/474

భరస : రమమష వ౦కలణవత
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/476

8715 NDX1932178
పపరర: రమమష వ౦కలణవత

94-206/477

తసడడ:ట గరఖమ వ౦కలణవత
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:30
లస: పప
94-206/479

8718 NDX2662815
పపరర: అసజమమ పలర పప

94-206/1077

భరస : అసకమరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:35
లస: ససస స
94-213/834

తసడడ:ట కకసడలల ఇరరగబల
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:40
లస: పప
94-205/786

94-205/782

భరస : అసకమమ�
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:47
లస: పప
94-206/1078

8706 AP151000369495
పపరర: భబలకడమ గబసజ�

8712 NDX1905332
పపరర: గసగ వ౦కలణవత

8717 AP151000372199
పపరర: బబలరసకకసడ రమణ కలమమర

8722 NDX0460824
పపరర: పదనమవత పలర పప

94-205/781

8711 NDX1313527
పపరర: పదనమవత రరమవతష

8716 NDX1312974
పపరర: బబలల ననయక రరమవతష

94-222/827

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-12-921
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:37
లస: పప

8714 NDX0501338
పపరర: వనసకరయమమ దసడడ

94-206/469

8703 NDX3227683
పపరర: ఆనసద కలమమర ఒసటటపపల

తసడడ:ట శరఖమ సససదర పటభబ పరతమళ
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:65
లస: ససస స

94-206/478

8700 NDX1844118
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

94-205/784 8709 NDX1075407
8708 NDX2113520
పపరర: శకనవరస రరజగశ పటభబ పరతమళ
పపరర: ననగబర వల షపక

భరస : ససబటమణణఖశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:36
లస: ససస స

8719 NDX2662617
పపరర: సరఇ ఓసటటపపల

94-206/471

భరస : బబలక ననయక రరమవతష
ఇసటట ననస:84-12-923
వయససస:27
లస: ససస స
94-206/475

94-205/778

భరస : కకసడన బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-12-921
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గబనజ
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట గగవసదస
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:38
లస: పప
8710 NDX2662534
పపరర: అసకమ పలపప

94-205/976

తసడడ:ట రవణయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-12-921
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-12-922
వయససస:34
లస: ససస స
8707 NDX0839738
పపరర: శకనస ఓసటటపపల

8699 NDX3165768
పపరర: థధరరమలకకననడ మహలకడమ

8697 MLJ2173359
పపరర: లకడమననరరయణ వలలర పప

తసడడ:ట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:37
లస: పప

భరస : థధరరమలకకననడ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-12-921
వయససస:32
లస: ససస స
8704 NDX0841668
పపరర: రరజఖలకడమ ఓసటటపపల

94-205/777

భరస : కకషషయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట అనశర షపక�
ఇసటట ననస:84-12-920
వయససస:47
లస: పప
8701 NDX0852707
పపరర: బతష
స ల గరతనసజల

8696 AP151000369497
పపరర: కకసడమమ వలలర పప

8721 NDX0842757
పపరర: శరరష తనరరర

94-205/785

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:84-12-924
వయససస:35
లస: ససస స
94-205/787

8724 MLJ3507464
పపరర: పదమ చతసబబటట

94-205/788

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-925
వయససస:46
లస: ససస స
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94-205/789

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-925
వయససస:29
లస: పప
8728 NDX1422781
పపరర: ఛతసబబటట శవయఖ

94-206/481

94-206/1194

94-206/482

94-206/485

భరస : శసకరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:45
లస: ససస స
8743 NDX1398875
పపరర: లకణ పలర పప

94-206/491

94-206/494

భరస : కకశశర కలమమర మలమరదద
ఇసటట ననస:84-12-930
వయససస:32
లస: ససస స

94-206/483

8738 NDX0503862
పపరర: పటసరద తనరరర

8741 MLJ3513033
పపరర: రగణబక అచచ

8744 NDX0062794
పపరర: చరసజవ పలర పప

8747 NDX0852616
పపరర: పలర పప శసకరరరవప

94-206/497

8750 NDX1255819
పపరర: ఆకలల వససత

94-206/486

8753 NDX0060384
పపరర: రరజగశశరగ ససదబ దరరడడడ
భరస : పపసచల ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:43
లస: ససస స

8733 MLJ3507837
పపరర: శవననగగసదటస పలర పప

94-205/791

8736 NDX0063396
పపరర: శసకర శకనవరస రరవప పపలర పప

94-206/484

8739 NDX0685818
పపరర: దసరరర భవరన పలర పప

94-206/487

తసడడ:ట శసకర రరవప� పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:33
లస: ససస స
94-206/489

8742 NDX1255678
పపరర: రరమబ పలర పప

94-206/490

తసడడ:ట శసకర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:28
లస: పప
94-206/492

8745 NDX0685792
పపరర: నసదన కకశశర పలర పప

94-206/493

తసడడ:ట శసకర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:34
లస: పప
94-206/495

8748 NDX1476069
పపరర: మమనక దసడ

94-206/496

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ దసడ
ఇసటట ననస:84-12-929
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/498

తసడడ:ట ఆకలల కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-12-929
వయససస:46
లస: పప
94-205/792

94-206/1193

తసడడ:ట కకషష రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట నసదయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:56
లస: పప

తలర : అకలల వససత ఆకలల
ఇసటట ననస:84-12-929
వయససస:44
లస: ససస స
8752 NDX1478123
పపరర: కవత మలమరదద

8735 NDX0503870
పపరర: పరరశత తనరరర

8730 NDX2926228
పపరర: ఆసజననయబలల కసచరర పలర

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర రరవప� పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:50
లస: పప
8749 NDX1255801
పపరర: రరమమ దతవ ఆకలల

95-213/889

భరస : చసదటబబబబ ఆచచ
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-928
వయససస:29
లస: పప
8746 AP151000372228
పపరర: అచచ ఎన.వ చసదటబబబబ

8732 SQX2076131
పపరర: పటసనర లకడమ కసచరర పలర

తసడడ:ట ననగయఖ తనరరర
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:58
లస: పప
94-206/488

94-206/480

భసధసవప: ససధ రజన రజన
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:75
లస: పప

భరస : పటసరద తనరరర
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట పటసరద తనరరర
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:31
లస: పప
8740 NDX0852780
పపరర: పలర పప పరరశత

94-206/1192

తసడడ:ట ఆసజననయబలల కసచరర పలర
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషరష రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-12-927
వయససస:27
లస: ససస స
8737 NDX0503904
పపరర: రరమకకకషష తనరరర

8729 NDX2838894
పపరర: ససధ రజన కసచరర పలర

8727 NDX1422799
పపరర: చతమమమటట కకటటశశరమమ

భరస : శవయఖ ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల కసచరర పలర
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల కసచరర పలర
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:21
లస: ససస స
8734 NDX1475210
పపరర: రరజగశశరగ పలర పప

94-205/790

తసడడ:ట శవయఖ�
ఇసటట ననస:84-12-925
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:84-12-926
వయససస:74
లస: పప
8731 SQX2076131
పపరర: పటసనర లకడమ కసచరర పలర

8726 MLJ3501798
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబసబబటట�

8751 NDX1476267
పపరర: లకడమననరరయణ దసడన

94-206/499

తసడడ:ట కకషష మబరగస దసడన
ఇసటట ననస:84-12-929
వయససస:54
లస: పప
94-205/793

8754 NDX0059550
పపరర: లకడమ కరసతమమ ససదబ దరరడడడ

94-205/794

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:64
లస: ససస స
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94-205/977

తసడడ:ట నరస రరడడడ ససదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:67
లస: పప

8756 NDX2934677
పపరర: పపలర రరడడడ ససదబ దరరడడడ

తసడడ:ట నరస రరడడడ ససదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:66
లస: పప

94-206/1195 8759 NDX2919033
8758 NDX2750156
పపరర: ససదబ దరరడడడ పపసచల ననరరయణ రరడడ
పపరర: ససమన ననయక వకనవరత

తసడడ:ట ససదదబరరడడడ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:43
లస: పప
8761 AP151000369466
పపరర: ననగమలలర శశరగ పప నరగసటట

94-205/796

94-205/799

94-205/802

94-205/981

94-205/804

94-205/807

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-12-938
వయససస:18
లస: పప

8771 NDX3101631
పపరర: బబలససబటమణఖస గబడడవరడ

8774 NDX1260421
పపరర: ననసచనరయఖ దదసదస

8777 NDX0060814
పపరర: రరధనకకకషష యరకసశశటట

94-205/810

8780 NDX1478149
పపరర: మధససనధన రరవప కరణస

94-205/803

8783 NDX2718591
పపరర: గరగకపరటట శకనవరసరరవప
తసడడ:ట వరరసరశమ
ఇసటట ననస:84-12-938
వయససస:45
లస: పప

8763 NDX0060343
పపరర: కకరస గ దనళవరయ

94-205/798

8766 NDX1385152
పపరర: సనరఖ కలమమరగ వననరసరరడడ

94-205/801

8769 NDX3046158
పపరర: శకరరమ మబరగస గబడడవరడ

94-205/980

తసడడ:ట ససబటమణఖస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:67
లస: పప
94-205/982

8772 NDX3046810
పపరర: లమవణఖ గబడడవరడ

94-205/983

భరస : బల ససబటమణఖస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:30
లస: ససస స
94-205/805

8775 AP151000366423
పపరర: శకనవరస రరవప దదసడడ

94-205/806

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-935
వయససస:55
లస: పప
94-205/808

8778 NDX0402941
పపరర: బబబబ తరరమలశశటట

94-205/809

తసడడ:ట వలర యఖ
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:35
లస: పప
94-205/811

తసడడ:ట రఘబననథ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:45
లస: పప
94-205/872

94-205/795

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : హరగబబబబ
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:37
లస: పప
8782 NDX2625556
పపరర: గరగకపరటట ననగ గసగరధర

94-205/800

తసడడ:ట శకనవస రరవప దదసదస
ఇసటట ననస:84-12-935
వయససస:26
లస: పప

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:34
లస: ససస స
8779 NDX0725333
పపరర: హరగ బబబబ ఎరకసశశటట

8768 NDX0802769
పపరర: రరమకకకషష చలమర

8760 NDX2334985
పపరర: ససనత పప నరగసటట

తసడడ:ట రరజజ
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శక రరమ మబరగస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-12-935
వయససస:48
లస: ససస స
8776 NDX2138387
పపరర: బబజ షపక

94-205/797

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:33
లస: పప

భరస : శక రరమమబరగస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:56
లస: ససస స
8773 AP151000369462
పపరర: ఉమమమహహశశరగ దదసడడ

8765 NDX1385145
పపరర: లకడమ దళవరయ

94-205/979

భరస : ససతనరరమ సరశమ పప నరగసటట
ఇసటట ననస:84-12-933
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:33
లస: పప
8770 NDX3047214
పపరర: వనసకట దసరర గబడడవరడ

94-206/1196

తసడడ:ట రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-12-933
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-934
వయససస:43
లస: ససస స
8767 NDX1792804
పపరర: ససభబన షపక

8762 AP151000366428
పపరర: ససతనరరమసరశమ పప నరగసటట

8757 NDX2882652
పపరర: ననరరయణ రరడడడ ససదబ ద రరడడడ

తసడడ:ట పపలర రరడడడ ససదబ ద రరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-931
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట శసకర ననయక వకనవరత
ఇసటట ననస:84-12-932
వయససస:21
లస: పప

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-12-933
వయససస:65
లస: ససస స
8764 NDX1370170
పపరర: ససతరవమమ బతస న

94-205/978

8781 NDX2135482
పపరర: సపజదన షపక

94-205/812

తసడడ:ట కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-12-936
వయససస:50
లస: పప
94-205/984

8784 NDX2761674
పపరర: లకడమ గరగకపరటట

94-205/985

భరస : శకనవరస రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:84-12-938
వయససస:43
లస: ససస స
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8785 MLJ3692027
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆసబటట

94-213/289

తసడడ:ట కరససవశశననధస
ఇసటట ననస:84-12-939
వయససస:42
లస: పప

8786 MLJ3692019
పపరర: కరశవశశననధస ఆసబటట

94-213/290

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-939
వయససస:67
లస: పప

94-206/1339
8787 NDX3260429
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప అనమసపత

తసడడ:ట రరమ కకటయఖ అనమసపత
ఇసటట ననస:84-12-939/1
వయససస:63
లస: పప

94-213/1027 8789 NDX3213576
94-213/1028 8790 NDX3160926
8788 NDX3167939
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప అనమసపత
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప అనమసపత
పపరర: సపరహ అమమశశటట

తసడడ:ట రరమ కకటయఖ అనమసపత
ఇసటట ననస:84-12-939/1
వయససస:63
లస: పప
8791 NDX2919074
పపరర: సపరహసజల అనమశశటట

తసడడ:ట రరమ కకటయఖ అనమసపత
ఇసటట ననస:84-12-939/1
వయససస:63
లస: పప
94-205/987

తసడడ:ట ససబబబరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:18
లస: ససస స
8794 NDX0547851
పపరర: రగణబకరదతవ అనమశశటట

94-213/293

94-213/296

94-213/299

తసడడ:ట ససబబబరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:27
లస: పప
8803 MLJ3406576
పపరర: ససబబబరరవప అనమశశటట

94-213/302

తసడడ:ట రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:57
లస: పప
8806 NDX1497131
పపరర: రరజజ రరజగశశరగ దళవయ

94-213/304

94-213/294

8798 MLJ3697141
పపరర: శవ ననగగశశరమమ అసబటట

94-213/836

94-213/297

94-213/295

8799 NDX0390179
పపరర: jaishree అనమశశటట

94-213/298

భరస : శవననగగశశరరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:59
లస: ససస స

94-213/300
8801 NDX2108869
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప
ఆనమశశటట
తసడడ:ట ససవర ననగగశశర రరవప ఆనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:37
లస: పప

8802 MLJ3689544
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అనమశశటట
తసడడ:ట శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:38
లస: పప

8804 NDX2633261
పపరర: సససధసజ అనమసపత

8805 NDX1797713
పపరర: రరణణ మననరస

94-213/835

8810 NDX2669463
పపరర: రగజ రమణణ వకకలగడడ

8813 NDX2832319
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ పపరగషమ
వకకలగడడ
భరస : వనసకట కకషష వకకలగడడ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:22
లస: ససస స

94-213/301

94-213/303

భరస : గగపస మననరస
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:29
లస: ససస స
94-213/305

8808 MLJ3405990
పపరర: ససజవ రరవప గరరపరటట

94-213/306

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:54
లస: పప
94-213/837

భరస : అరరణకలమమర వకకలగడడ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:47
లస: ససస స
94-213/839

8796 NDX0732800
పపరర: రరజఖ లకడమ అనమశశటట

భరస : కరశవశశననథస అసబటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:58
లస: ససస స

8807 NDX1796798
పపరర: వనసకట నరసమమ మననరస

94-213/292

తసడడ:ట వనసకట రరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరయఖ మననరస
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరరననథ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:49
లస: పప
8812 NDX2670560
పపరర: వనసకట ననగలకడమ పపరగషమ
మతసటట
తసడడ:ట ననగగశరరవప మతసటట
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:22
లస: ససస స

8795 MLJ3697158
పపరర: చసదదక
ట అసబటట

8793 NDX2108877
పపరర: శరకవణ ససదఖ ఆనమశశటట
భరస : లకడమ నరసససహ ఆనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గసగర రరజ అనమసపత
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:30
లస: ససస స
8809 NDX2670123
పపరర: అరరణ కలమమర వకకలగడడ

94-213/291

భరస : వనసకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:49
లస: ససస స
8800 NDX1273481
పపరర: గసగరరజ అనమశశటట

తసడడ:ట ససబబరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట రవ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-940
వయససస:30
లస: ససస స
8797 NDX1273499
పపరర: లకడమ అనమశశటట

8792 NDX1797788
పపరర: అశశన భబరత దనసరగ

94-205/986

8811 NDX2669828
పపరర: వనసకట కకషష వకకల గడడ

94-213/838

తసడడ:ట అరరణ కలమమర వకకలగడడ
ఇసటట ననస:84-12-941
వయససస:30
లస: పప
94-222/769

8814 MLJ3693561
పపరర: శరరష అనమశశటట

94-213/307

భరస : ససబటహమణఖస అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-944
వయససస:37
లస: ససస స
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94-213/308

భరస : రరమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-12-944
వయససస:42
లస: ససస స
94-213/311

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-944
వయససస:44
లస: పప
94-213/312

భరస : రవ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-12-945
వయససస:50
లస: ససస స
94-205/874

తసడడ:ట రమమశ చతనసర
ఇసటట ననస:84-12-946
వయససస:20
లస: పప

8822 NDX1796640
పపరర: రవ దనసరగ

8825 NDX3148194
పపరర: రమమశ చతనసర

94-205/1032

8828 NDX2922847
పపరర: తతజ సరయ తతట

తసడడ:ట యలమసద రరవప చగకరక
ఇసటట ననస:84-12-948
వయససస:36
లస: పప
8833 NDX3112489
పపరర: ససరగశ వరనకననవథన

8831 NDX2881605
పపరర: ససదదబక షపక

94-205/991

8834 NDX3113586
పపరర: ససమన వహననవథÞ

94-205/988

8837 NDX1273440
పపరర: మరరభ షపజక

భరస : శశభన బబబబ కకటగగరగ
ఇసటట ననస:84-12- 952 3RD LANE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననసరర వల షపజక
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:34
లస: ససస స

8839 NDX1273465
పపరర: కరశసబ షపజక

8840 NDX1273523
పపరర: సపజదనభ షపక

94-213/316

భరస : ననసర షపజక
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:55
లస: ససస స

94-205/989

8843 NDX2137108
పపరర: అపరష వరవలమల
భరస : సరయ కళళఖణ వరవలమల
ఇసటట ననస:84-12-958
వయససస:25
లస: ససస స

8823 NDX2712040
పపరర: పటశరసత చనసర

94-205/873

8826 NDX3250495
పపరర: రమమశ చతనసర

94-205/1022

8829 NDX3252301
పపరర: సరసబశవ రరవప చగకక

94-205/1024

తసడడ:ట యలమసద రరవప చగకక
ఇసటట ననస:84-12-948
వయససస:36
లస: పప
94-206/1198

8832 NDX3113800
పపరర: ససమన వహననవథÞ

94-205/990

తసడడ:ట శసకర ననయక వహననవథన
ఇసటట ననస:84-12-952
వయససస:21
లస: పప
94-206/1199

8835 NDX2869923
పపరర: మధవ కకటగగరగ

94-213/1029

భరస : శశభన బబబబ కకటగగరగ
ఇసటట ననస:84-12-952
వయససస:34
లస: ససస స
94-213/314

8838 NDX1273531
పపరర: ననసరభ షపక

94-213/315

తలర : సపజదనభ
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:47
లస: ససస స
94-213/317

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:72
లస: ససస స
94-213/319

94-211/59

తసడడ:ట ననరరయణ చతనసర
ఇసటట ననస:84-12-946
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ట శసకర ననయక వహననవథన
ఇసటట ననస:84-12-952
వయససస:21
లస: పప
94-213/356

8820 NDX1771980
పపరర: శకనవరస కరవటట

తసడడ:ట రమమశ చనసర
ఇసటట ననస:84-12-946
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దమమచతరర ర షపక
ఇసటట ననస:84-12-950
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకర ననయక వరనకననవథన
ఇసటట ననస:84-12-952
వయససస:19
లస: పప

తలర : కరశసబ షపజక
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:55
లస: పప

94-213/313

తసడడ:ట నరగసదట తతట
ఇసటట ననస:84-12-948
వయససస:19
లస: పప
94-206/1197

94-213/310

తసడడ:ట బబబబ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:84-12-945
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: అనసత లకడమ చతనసర
ఇసటట ననస:84-12-946
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననరరయణ చతనసర
ఇసటట ననస:84-12-946
వయససస:69
లస: ససస స

8842 NDX1273457
పపరర: చనర బబజ షపజక

94-211/58

తసడడ:ట అచచయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-12-945
వయససస:55
లస: పప

8824 NDX2712123
పపరర: సరయ కలమమర చతనసర

8836 NDX2459634
పపరర: మమధవ కకటగగరగ

8819 NDX1938036
పపరర: శవ ననగ జజఖత కరవటట

8817 AP151000408204
పపరర: భబలకడమ అనమశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-944
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కరవటట
ఇసటట ననస:84-12-945
వయససస:39
లస: ససస స

8821 NDX1796723
పపరర: రరమమ దతవ దనసరగ

8830 NDX3052297
పపరర: సరసబ శవ రరవప చగకరక

94-213/309

భరస : వనసకటరరమయఖ అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-944
వయససస:60
లస: ససస స

8818 MLJ3405776
పపరర: ససబటమణఖస అనమశశటట

8827 NDX3285988
పపరర: లకడమ తయమరమమ చతనసర

8816 AP151000408206
పపరర: ససబబబలల అనమశశటట

8841 MLJ3689536
పపరర: బబజ షపక

94-213/318

తసడడ:ట ననసర
ఇసటట ననస:84-12-956
వయససస:38
లస: పప
94-213/320

94-213/321
8844 NDX1514851
పపరర: వనసకట ననగ రరజజ కలమమరగ
వరవలమల
భరస : వనణబగగపరలకకషషమబరరస వరవలమల
ఇసటట ననస:84-12-958
వయససస:55
లస: ససస స
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8845 NDX1513085
పపరర: సరయ కళళఖణ వరవలమల

తసడడ:ట వనణబగగపరలకకషషమబరరస వరవలమల
ఇసటట ననస:84-12-958
వయససస:28
లస: పప

94-213/323
8846 NDX1513093
పపరర: ఆదదతఖ పటశరసత కలమమర
వరవలమల
తసడడ:ట వనణబగగపరలకకషషమబరరస వరవలమల
ఇసటట ననస:84-12-958
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ వరవలమల
ఇసటట ననస:84-12-958
వయససస:59
లస: పప

8848 MLJ3693553
పపరర: కకటటశశరగ పససపపలలటట

8849 MLJ1973544
పపరర: వజయ గగరగ జమబమల

8850 MLJ1972595
పపరర: అచచమమ దదట ణనదసల

94-213/322

94-213/325

భరస : యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:36
లస: ససస స
8851 NDX1352178
పపరర: శకనవరస రరవప దదట ణదసల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:49
లస: ససస స
94-213/328

తసడడ:ట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:34
లస: పప
8854 MLJ3406097
పపరర: రరమయఖ దదట ణనదసల

94-213/331

భరస : వనసకటటసశరరర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-12-960
వయససస:29
లస: ససస స
8860 MLJ3412335
పపరర: ససషమజజఖత కకట

94-213/335

94-213/338

94-213/341

తసడడ:ట శకనవరస రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:20
లస: ససస స

94-213/334

8861 NDX0952671
పపరర: ననరయణమమ ససరగగగరగ

8864 NDX1352228
పపరర: లకడమ దసరర కరససనకకట

8867 NDX0390146
పపరర: పపషరపవత రరదటజడ

94-213/344

8870 AP151000405369
పపరర: వనసకట రమన శనగశశటట

94-213/336

8873 MLJ3413143
పపరర: వజయకలమమరగ వనమబల
భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-12-963
వయససస:40
లస: ససస స

8859 NDX2894681
పపరర: ననగగసదటమమ దదసగపరటట

94-213/1030

8862 MLJ3412343
పపరర: శశషమమ కకట

94-213/337

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-961
వయససస:63
లస: ససస స
94-213/339

8865 MLJ3412897
పపరర: ననగమణణ శశనగశశటట

94-213/340

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:41
లస: ససస స
94-213/342

8868 NDX2353787
పపరర: ఆడమ బబషర షపక

94-213/343

తసడడ:ట మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:22
లస: పప
94-213/345

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:46
లస: పప
94-213/840

94-213/332

భరస : కకటటశశర రరవప దదసగపరటట
ఇసటట ననస:84-12-960
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర. రరదటజడ
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:26
లస: పప
8872 NDX2712693
పపరర: ఉహలథన వనమబల

8858 NDX2353811
పపరర: వనసకటటసశరరర దనసరగ

8856 NDX2353761
పపరర: భవరన కకమర
భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-960
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:68
లస: ససస స
8869 NDX1352236
పపరర: శకనవరస కససనకకట

94-206/1200

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-12-961
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట వరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-961
వయససస:70
లస: పప
8866 AP151000408152
పపరర: ననగగశశరమమ శశనగశశటట

8855 NDX2839694
పపరర: కకటటశశర రరవప దదసడపరటట

94-213/330

తసడడ:ట బబపయఖ
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:84-12-960
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:84-12-961
వయససస:40
లస: ససస స
8863 MLJ3406568
పపరర: రరఘవరరడడడ కకట

94-213/329 8853 MLJ3406733
8852 MLJ3689528
పపరర: యలమసద రరవప పససపపలలటట
పపరర: శకనవరసరరవప జమబమల

తసడడ:ట ననగయఖ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:84-12-960
వయససస:74
లస: పప
94-213/333

94-213/327

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-12-959
వయససస:59
లస: పప
8857 NDX2353829
పపరర: ఉమ దతవ దనసరగ

94-213/326

94-213/324
8847 NDX1513101
పపరర: వనణబగగపరలకకషషమబరరస వరవలమల

8871 NDX2353803
పపరర: రరమ కకటయఖ అనమశశటట

94-213/346

తసడడ:ట రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-12-962
వయససస:67
లస: పప
94-213/347

8874 MLJ3412970
పపరర: వనసకటరమణమమ ఎమబల

94-213/348

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-12-963
వయససస:44
లస: ససస స
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8875 NDX2920296
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కరరరసక
యకకలదతవ
తసడడ:ట ససరగశ కలమమర యకకలదతవ
ఇసటట ననస:84-12-988
వయససస:18
లస: పప
8878 NDX2854198
పపరర: రమణ నలర

94-205/993

తసడడ:ట ససబబబరరవప కససనకకట
ఇసటట ననస:84-12-1017
వయససస:65
లస: పప
94-206/1178

తసడడ:ట సనరఖ ననరరయణ నలర
ఇసటట ననస:84-12-1256
వయససస:61
లస: పప
8881 NDX2353738
పపరర: శకధర గబసటటరర

94-213/355

94-206/1180

94-233/925

94-206/501

94-213/363

94-213/365

తసడడ:ట ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:39
లస: ససస స

8888 NDX1933374
పపరర: సశరష కలమమరగ తనలమబతష
స ల

8891 NDX0170241
పపరర: శకలత మటటపలర

8894 NDX0100982
పపరర: ససబబబరరవప మటటపలర

8897 NDX0101287
పపరర: కసద ననగగశశర రరవప

94-213/367

8900 MLJ3697000
పపరర: అనసరరధ పరలకరయల

94-233/926

8903 MLJ3411055
పపరర: ఆదద లకడమ పరలకరయల
భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:45
లస: ససస స

94-206/1179

8886 NDX2160307
పపరర: ఖయజ బబషర షపక

94-233/924

8889 NDX0504910
పపరర: రమమదతవ రరశసశశటట

94-206/500

భరస : ఏడడకకసడలల రరశసశశటట
ఇసటట ననస:84-13-924
వయససస:40
లస: ససస స
94-213/361

8892 MLJ1971977
పపరర: అనరపపరష మమ మటటపలర

94-213/362

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-13-965
వయససస:48
లస: ససస స
94-213/364

8895 NDX3155587
పపరర: వజయ శక పసదనలమననన

94-206/1211

భరస : తషలససధర రరవప పసదనలమననన
ఇసటట ననస:84-13-966
వయససస:44
లస: ససస స
94-213/366

8898 NDX2352995
పపరర: శవ ననగ జజఖత పరలమకరయల

94-212/23

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/368

తసడడ:ట శవకకటటశసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:33
లస: ససస స
94-213/370

8883 NDX2893014
పపరర: షరహహనన షపక

తసడడ:ట మబసస ఫర లలట షపక
ఇసటట ననస:84-13-627
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట మసగయఖ
ఇసటట ననస:84-13-966
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరరరర న పరలమకరయల
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:27
లస: ససస స
8902 NDX0895011
పపరర: యమబన పరలకరయల

94-206/1181

తసడడ:ట పపద కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-13-965
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-966
వయససస:44
లస: ససస స
8899 NDX1979154
పపరర: పదనమవత పరలమకరయల

8885 NDX2963361
పపరర: దసరర పటసరద కసడట కకసడ

94-213/354

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:84-12-1702
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:84-13-965
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉసరమన బబషర
ఇసటట ననస:84-13-965
వయససస:32
లస: పప
8896 AP151000408212
పపరర: ససబబబయమమ కసదన

94-205/1021

భరస : శకనవరసరరవప తనలమబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-13-751
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట బకకయఖ రరశసశశటట
ఇసటట ననస:84-13-924
వయససస:48
లస: పప
8893 NDX0894253
పపరర: సయఖద అహమద

8882 NDX3248606
పపరర: ననగ లకడమ రరమశశటట

8880 NDX2353720
పపరర: సతఖవరణణ గబసటటరర
భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-12-1278
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట శవయఖ కసడట కకసడ
ఇసటట ననస:84-12-1998
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమకకషష ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:84-13-737
వయససస:31
లస: ససస స
8890 NDX0504969
పపరర: ఏడడకకసడలల రరశసశశటట

94-213/353

తసడడ:ట మణణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-12-1656
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట సతఖననరరయణ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-12-1804/2
వయససస:33
లస: పప
8887 NDX0097956
పపరర: పపరగషమ ఏనసగసటట

8879 NDX2353696
పపరర: కలపన గబసటటరర

94-206/1177

తసడడ:ట బబష షపక
ఇసటట ననస:84-12-1207
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:84-12-1278
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-1278
వయససస:44
లస: పప
8884 NDX2823524
పపరర: పటవణ కలమమర జలపరటట

94-206/1176 8877 NDX3049996
8876 NDX2919595
పపరర: రరమ మహన రరవప కససనకకట
పపరర: ఇజజజ షపక

8901 NDX0167882
పపరర: హహమలత పలచసళళ

94-213/369

భరస : వనసకట రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:38
లస: ససస స
94-213/371

8904 MLJ3411063
పపరర: శశషషకలమమరగ పరలకరయల

94-213/372

భరస : శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:53
లస: ససస స

Page 302 of 358

8905 MLJ3697026
పపరర: ధనలకడమ పరలకరయల
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94-213/373

భరస : వనసకటశవ
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:56
లస: ససస స
8908 AP151000405379
పపరర: వనసకట శవ పరలకరయల

94-213/376

94-213/379

94-213/382

తసడడ:ట రరధ కకషష
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:36
లస: పప
8917 MLJ3412418
పపరర: సరసశత జలర

94-213/385

94-213/389

94-222/302

భరస : శకనవరసరరవప చతనసర
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:43
లస: ససస స
8929 MLJ3404076
పపరర: రరమలసగశరససస స జజనరలగడడ

భరస : వనసకట శవ పటసరద గగనమ
ఇసటట ననస:84-13-974,4TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:29
లస: పప
8915 NDX0494740
పపరర: చన మదనర షపక

8916 NDX0101683
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యసగలశశటట

94-213/384

94-213/383

8918 MLJ3412392
పపరర: ససబబలకడమ జనరబటర

తసడడ:ట ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:56
లస: పప
94-213/387

8921 NDX1740670
పపరర: సరయ లకడమ సనరర

8924 NDX1631523
పపరర: అనరపపరష అలవల

8927 NDX0390088
పపరర: లకడమససత హరగ

94-213/397

94-202/655

8930 NDX1634170
పపరర: ననగ మధస ససధతన రరవప
గసగరధరరన
తసడడ:ట సతఖననరరయణ గసగరధరరన
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:45
లస: పప
8933 NDX1480300
పపరర: తషలసస గరరర పరటట
భరస : రమమష బబబబ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:27
లస: ససస స

8919 NDX0957266
పపరర: వ వ శశ శశఖర జనరభటర

94-213/388

తసడడ:ట వశశననధస
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:28
లస: పప
94-222/300

8922 NDX1516493
పపరర: శవ కలమమరగ ఆకలల

94-222/301

భరస : వనసకటటశ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:41
లస: ససస స
94-222/303

94-213/393
8925 NDX1908047
పపరర: లకడమ దదవఖ ససకనఖ జజనరలగడడ

తసడడ:ట రరమ లసగ శరససస స జజనరలగడడ
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:26
లస: ససస స
94-213/395

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట దకడణనమబరగస
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:64
లస: పప
8932 NDX2606838
పపరర: అదద లకడమ గగనమ

94-213/381

భరస : నరసససహహలల అలవల
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:58
లస: ససస స
94-213/394

94-213/378

8913 NDX0893339
పపరర: శరసత సరమమమ ట కలమమర
బహహదసరరర
తసడడ:ట రరజ గగపరల
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:31
లస: పప

94-213/380

తసడడ:ట పపలమరరరవప సనరర
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కరజజ
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:51
లస: ససస స
8926 MLJ3696903
పపరర: ససజజత చతనసర

8912 NDX1532630
పపరర: వనసకట రమణ యసగలశశటట

8910 AP151000408632
పపరర: కకటటశశరగ యసగలశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట వరభదటయఖ
ఇసటట ననస:84-13-970
వయససస:63
లస: పప
8923 NDX1517558
పపరర: కరజజ ఉషశక కరజజ

94-213/377

తసడడ:ట ఖమససస
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:84-13-969
వయససస:53
లస: ససస స
8920 MLJ3692449
పపరర: వశశననథస జనరభటర

8909 NDX0552448
పపరర: సపజదనబ షపక

94-213/375
8907 AP151000405383
పపరర: శవకకటటశశరరరవప పరలకరయబల

తసడడ:ట గగపయఖ
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:60
లస: పప

భరస : చన మదనర
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:84-13-968
వయససస:56
లస: ససస స
8914 NDX0101378
పపరర: ససతతష కలమమర సస హహచ

94-213/374

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట గగపయఖ
ఇసటట ననస:84-13-967
వయససస:67
లస: పప
8911 NDX0552422
పపరర: లమలబ షపక

8906 NDX0494682
పపరర: తరరమలరరవప పరలకరయల

8928 NDX0101048
పపరర: హరగ పటసరద రరవప

94-213/396

తసడడ:ట బబపసరరజ
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:52
లస: పప
94-222/305

8931 NDX1517491
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప హరగ

94-222/306

తసడడ:ట బబపసరరజ hari
ఇసటట ననస:84-13-972
వయససస:52
లస: పప
94-210/86

8934 NDX1278837
పపరర: సరసబబటజఖస పససపపలలటట

94-210/88

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:44
లస: ససస స
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8935 NDX1278845
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

94-210/89

తసడడ:ట వనసకట సరశమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:47
లస: పప
8938 NDX0603985
పపరర: అకకకస సరగజన

94-213/413

94-213/416

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:39
లస: పప

8939 MLJ3406279
పపరర: కకరణ కససనకకట

తసడడ:ట బబజసగరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:18
లస: పప
8950 MLJ3696747
పపరర: శకదతవ కరశపప

94-213/427

8942 NDX0495036
పపరర: రరమకకకషష అకరకస

8943 NDX0959049
పపరర: నరసససహరరవప పససపపలలటట

భరస : బబబబలల షపక
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:71
లస: ససస స
8956 NDX0494880
పపరర: ననగరరజ దతవరసపటట

94-213/433

తసడడ:ట ఓబయఖ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:62
లస: పప

94-213/421

8951 NDX0552315
పపరర: పదనమవత ససపరప

8954 MLJ3691953
పపరర: అసకరరరవప తరరమలశశటట

94-213/436

94-213/425

94-222/309

8949 NDX1060581
పపరర: శవననగలకడమ వపలవతడడ

8963 NDX0753426
పపరర: బబబబల సరహహబ షపక
తసడడ:ట మగలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:70
లస: పప

94-213/426

భరస : వనసకటబటవప
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:36
లస: ససస స
94-213/428

8952 NDX0169508
పపరర: జగననరథమమ తరరమలశశటట

94-213/429

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:56
లస: ససస స
94-213/431

8955 NDX0731992
పపరర: ననగరరజ తరరమలశశటట

94-213/432

తసడడ:ట పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:36
లస: పప
94-213/435

తసడడ:ట రరమచసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:41
లస: పప
94-213/437

తసడడ:ట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:51
లస: పప
94-213/439

8946 NDX1726993
పపరర: ససధ నవన ఈమమన

94-213/434 8958 NDX0963686
8957 MLJ3691961
పపరర: హనసమసత రరవప తరరమలశశటట
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వపలపపడడ

8960 NDX0389098
పపరర: వనసకయఖ చలమర

94-213/419

భరస : పటసనరసజననయబలల ఈమమన
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:48
లస: పప
8962 MLJ3692001
పపరర: మలర యఖ తరరమలశశటట

8948 NDX0732966
పపరర: అసజలదతవ తరరమలశశటట

94-213/415

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:36
లస: పప
8959 NDX0733386
పపరర: బటహమనసద రరడడడ కరశపప

94-213/418

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:51
లస: ససస స
94-213/430

8940 NDX0495044
పపరర: పపరష చసదట రరవప అకరకస
తసడడ:ట మసరసననటవప
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బటహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:41
లస: ససస స
8953 MLJ3696598
పపరర: ననసర బ షపక

94-213/414

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:76
లస: పప
94-206/1212

94-213/412

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసననటవప
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట ససబబరరవప కరసపజనకకట
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:56
లస: పప

8937 NDX0604066
పపరర: అకకకస శవకలమమరగ

తసడడ:ట రరమమహన రరవప కరసపజనకకట.
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:37
లస: పప

94-213/420 8945 AP151000405308
8944 AP151000405482
పపరర: Rama mohanarao కరసపజనకకట
పపరర: హనసమసత రరవప కససనకకట

8947 NDX3090347
పపరర: పవన కలమఖణ రరమశశటట

94-213/411

భరస : పపరష చసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-13-975
వయససస:60
లస: ససస స
8941 MLJ3405503
పపరర: పటసననరసజననయబలల ఈమన

8936 NDX0604058
పపరర: అకకకస మమధవ

8961 NDX0732883
పపరర: శకనవరసరరవప ససపరప

94-213/438

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:56
లస: పప
94-213/440

8964 MLJ3690518
పపరర: సనరఖ ననరరయణ చగపపపరర

94-213/441

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:71
లస: పప
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94-213/442

తసడడ:ట చన బకకయఖ కలఖ
ఇసటట ననస:84-13-977
వయససస:75
లస: పప
8968 MLJ3696978
పపరర: వనసకట పటసనర లకడమ రగళళ

94-213/445

94-213/448

94-213/451

94-213/454

94-210/858

94-213/459

94-213/462

8978 MLJ3404829
పపరర: అపరపరరవప గగణస

8981 NDX0173518
పపరర: దసరర జరరడడడ

8984 NDX2353878
పపరర: ససబబబరరవప చలమర

8987 MLJ3696739
పపరర: బబజరమమ బబజరస

94-213/465

8990 NDX0757096
పపరర: శరరద వయమఖల�

94-213/455

తసడడ:ట వనసకట రరఘవ ననయబడడ వయమఖల
ఇసటట ననస:84-13-982
వయససస:38
లస: పప

8993 NDX1255637
పపరర: బబ సదదల ససధదర సససగ
తసడడ:ట పటతనప సససగ బబ డడల
ఇసటట ననస:84-13-982
వయససస:49
లస: పప

8973 AP151000408086
పపరర: షపక మసరసన బ

94-213/450

8976 MLJ3691631
పపరర: వనసకటటశశరరర అనరపపరగడడడ

94-213/453

8979 MLJ3404183
పపరర: ఖలషర వరల షపక

94-213/456

తసడడ:ట మసరసన
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:55
లస: పప
94-213/457

8982 NDX2353886
పపరర: కకటటశశరగ చలమర

94-213/458

భరస : ససబబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-13-979
వయససస:49
లస: ససస స
94-213/460

8985 NDX2144962
పపరర: కకషష వరగరన బజరస

94-213/461

భరస : సరయ మబరళ కకషష రరడడడ బజరస
ఇసటట ననస:84-13-980
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/463

8988 NDX0957241
పపరర: సరగర రరడడడ బజరస

94-213/464

తసడడ:ట శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-980
వయససస:29
లస: పప
94-206/502

భరస : మబరళ వయమఖల
ఇసటట ననస:84-13-982
వయససస:31
లస: ససస స
94-206/504

94-213/447

తసడడ:ట చనరయఖ
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమణనరరడడడ బబజరస
ఇసటట ననస:84-13-980
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరడడడ బ.
ఇసటట ననస:84-13-980
వయససస:34
లస: పప
8992 NDX0757245
పపరర: మబరళ వయమఖల

94-213/452

తసడడ:ట ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-13-979
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరససలల రరడడ బజరస
ఇసటట ననస:84-13-980
వయససస:51
లస: ససస స
8989 NDX0732651
పపరర: సరయ మబరళకకషరషరరడడడ బ

8975 MLJ3691979
పపరర: పవన సరయ కలమమర చతసబబటట

8970 NDX0170811
పపరర: శరరద దతవ పగడనల

భరస : ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-13-979
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పటసరదరరవప
ఇసటట ననస:84-13-979
వయససస:56
లస: ససస స
8986 MLJ3412327
పపరర: పదనమవత బజరస

94-213/449

తసడడ:ట పపనరయఖ
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట ససబబరరవప చల
ఇసటట ననస:84-13-979
వయససస:28
లస: పప
8983 NDX0172411
పపరర: రరజఖలకడమ అతతసట

8972 AP151000408087
పపరర: మరరబ షపక

94-213/444

భరస : మమరకసడతయబలల
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట బబబబలల
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:46
లస: పప
8980 NDX2670446
పపరర: సరఇ బబబబ చల

94-213/446

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ట కరలలషరవల
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:28
లస: పప
8977 MLJ3689445
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

8969 MLJ3696036
పపరర: శవకలమమరగ అనరపపరరడడ

8967 MLJ3696721
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమలషర వల
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:49
లస: ససస స
8974 NDX0495051
పపరర: వలమయత కలమస షపక

94-213/443

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-978
వయససస:31
లస: ససస స
8971 MLJ1973239
పపరర: మమలమబ షపక

8966 NDX0552281
పపరర: శకదతవ సససకర

8991 NDX1255629
పపరర: బబ డడల రరణణబబయ

94-206/503

భరస : ససధధర సససగ బబ డడల
ఇసటట ననస:84-13-982
వయససస:40
లస: ససస స
94-206/505

8994 NDX1533273
పపరర: అమర సససగ బబ సదదల

94-206/506

తసడడ:ట పటతనప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:84-13-982
వయససస:52
లస: పప
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8995 NDX2483592
పపరర: ససధఖరరణణ కరగడ
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94-206/507

భరస : శకనవరసరరవప కరగడ
ఇసటట ననస:84-13-983
వయససస:36
లస: ససస స
8998 NDX0506360
పపరర: ససనసద ఇలక
ర రర

94-206/510

94-206/513

94-206/516

94-206/1214

94-210/1083

94-211/62

94-206/520

తసడడ:ట ననగ రరజ సలమదద
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:27
లస: పప

9008 NDX2861169
పపరర: అనసష రరడడడ చనరపరరడడడ

9011 NDX1772103
పపరర: లకడమ శశశలజ దధవ

9014 NDX1893941
పపరర: శక కరవఖ సలన

9017 MLJ3513009
పపరర: భబరర వదతవ దతవరశశటట

94-206/523

9020 NDX1893958
పపరర: వజయ లకడమ సలమదద

94-206/1215

9023 NDX0062604
పపరర: వనసకట రరడడడ వనజ
తలర : ధరమజజఖత వనజ
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:35
లస: పప

9003 NDX0285916
పపరర: వరమమ శరగస రరడడడ

94-206/515

9006 NDX2865590
పపరర: అనసష రరడడడ చనరపరరడడడ

94-206/1213

9009 NDX3016375
పపరర: రహహస రరడడడ కకట

94-210/1082

భసధసవప: చతజతనఖ లకడమ చనరపరరడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:33
లస: పప
94-211/60

9012 NDX1772137
పపరర: పదనమవత దధవ

94-211/61

భరస : రరమమహన రరవప దధవ
ఇసటట ననస:84-13-986
వయససస:54
లస: ససస స
94-206/518

9015 NDX0309815
పపరర: ననగమణణ దతవరశశటట

94-206/519

భరస : అమర లసగగశశర రరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:30
లస: ససస స
94-206/521

9018 NDX0063610
పపరర: శశశలజ రరమరరడడడ

94-206/522

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:43
లస: ససస స
94-206/524

భరస : ననగరరజ సలమదద
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:53
లస: ససస స
94-206/526

94-206/512

భరస : అమరననథ రరడడడ చనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట కకకషష దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరడడడ యనసమల
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:53
లస: ససస స
9022 NDX1914317
పపరర: కరరగసక సలమదద

94-206/517

తసడడ:ట ననగ రరజ సలన
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనణబ గగపరల దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:40
లస: ససస స
9019 NDX0063099
పపరర: ధరమ జజఖత యనసమల

9005 MLJ3512175
పపరర: చతనరపరరడడడ అమరననధరరడడడ

9000 NDX0504639
పపరర: సపజదసలల దతవరకకసడ

భరస : కకటటరరడడడ శరగస రరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప దధవ
ఇసటట ననస:84-13-986
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట పసచచయఖ దదవ
ఇసటట ననస:84-13-986
వయససస:65
లస: పప
9016 NDX0647479
పపరర: ధరణణ లకడమ దతవరశశటట

94-206/514

భరస : అమరననథ రరడడడ చనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకషష రరడడడ చనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:31
లస: ససస స
9013 NDX1772087
పపరర: రరమ మహన రరవప దదవ

9002 NDX0506287
పపరర: మమధవలత వనలలపల

94-206/509

తసడడ:ట కనకయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-13-984
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట రరమకకషరషరరడడడ చతనరపరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట అమరననథ రరడడడ చనరప రరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:27
లస: ససస స
9010 NDX2832269
పపరర: చతజతనఖ లకడమ చనరపరరడడ

94-206/511

భరస : కకసడనరరడడడ వనలలపల
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమరరడడడ వనలలపల
ఇసటట ననస:84-13-985
వయససస:39
లస: పప
9007 NDX2830826
పపరర: అనసష రరడడడ చనరప రరడడడ

8999 NDX0504589
పపరర: వజయలకడమ దతవరకకసడ

8997 NDX1313055
పపరర: ససబబబరరవప గబణకరల

తసడడ:ట రరమయఖ గబనకరల
ఇసటట ననస:84-13-983
వయససస:72
లస: పప

భరస : సపజదసలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-13-984
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమరరడడడ ఇలలరరగ
ఇసటట ననస:84-13-984
వయససస:39
లస: పప
9004 NDX0506311
పపరర: కకసడనరరడడడ వనలలపల

94-206/508

భరస : ససబబబరరవప గబనకరల
ఇసటట ననస:84-13-983
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నరగసదట ఇలలరరగ
ఇసటట ననస:84-13-984
వయససస:33
లస: ససస స
9001 NDX0506337
పపరర: నరగసదట ఇలలరరగ

8996 NDX1076074
పపరర: సరమమమ జఖస గబనకరల

9021 AP151000372367
పపరర: సరమమమ జఖస దతవరశశటట

94-206/525

భరస : వనసకటసరశమ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:63
లస: ససస స
94-206/527

94-206/528
9024 NDX0309757
పపరర: అమరలసగగశశరరరవప దతవరసపటట

తసడడ:ట వనసకటసరశమ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:42
లస: పప
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9025 NDX0379727
పపరర: వనణబ గగపరల దతవరసపటట

94-206/529

తసడడ:ట వనసకటసరశమ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:44
లస: పప
9028 NDX2820132
పపరర: మరబ షపక

94-206/1216

9029 NDX2823086
పపరర: కలమమరగ తరరమల వలర

94-206/1219

9032 NDX3287307
పపరర: పటమల లసక

తసడడ:ట ధనససజయ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:29
లస: పప
94-206/534

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:55
లస: ససస స
94-206/537

94-206/1220

94-206/1223

9044 NDX2892602
పపరర: మలలర శశరగ అలవపలర

9047 NDX1893800
పపరర: ననగలకడమ గగళళ

94-206/542

9050 NDX2541274
పపరర: బసదస ఎదసబల

94-206/535

9053 NDX1290998
పపరర: బసదస బసడర మబడడ
తసడడ:ట వనసకయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:55
లస: ససస స

9033 NDX3287315
పపరర: రరఘవమమ లసక

94-210/1247

9036 NDX0911727
పపరర: చనటకలసడ రరజగశశరగ

94-206/533

9039 NDX0852400
పపరర: చనతకకసడడ అనల కలమమర

94-206/536

తసడడ:ట ససబటహమణఖస చనతకకసడడ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:28
లస: పప
94-206/538

9042 NDX0911016
పపరర: చనటకలసడ ససబటహమణఖస

94-206/539

తసడడ:ట శవరరమయఖ చనటకలసడ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:57
లస: పప
94-206/1221

94-206/1222
9045 NDX2886950
పపరర: కలమఖణ ననగ మమనక యకకలదతవ

తసడడ:ట ససరగశ కలమమర యకకలదతవ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:22
లస: ససస స
94-206/540

9048 AP151000372507
పపరర: వరలకడమ పసల

94-206/541

భరస : ససబబబరరవప పసల
ఇసటట ననస:84-13-989
వయససస:75
లస: ససస స
94-206/1079

తసడడ:ట ససతనరరమ రరడడ ఎదసబల
ఇసటట ననస:84-13-989
వయససస:20
లస: ససస స
94-206/544

94-206/1218

భరస : ససబటహమణఖస చనటకలసడ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గగళళ
ఇసటట ననస:84-13-989
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:84-13-989
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప యమ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:44
లస: ససస స

94-206/532

భరస : శకనవరస రరడడడ అలవపలర
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరడడడ చతనరరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:22
లస: ససస స

9052 MLJ2173250
పపరర: పటవణ యమ

9041 NDX0063297
పపరర: ససతన రరమరరడడడ యదసబల

9030 NDX2918654
పపరర: బబబబవల షపక

తసడడ:ట ససత రరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసర రరడడడ యదసబల
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట నరసరరరడడడ అలవపలర
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:45
లస: పప

9049 NDX1893768
పపరర: సతఖననరరయణ గగళళ

94-210/1246

భరస : శవరరమయఖ ససహహచ
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబటహమణఖస చతస కలసదస
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:30
లస: పప

9046 NDX2963379
పపరర: మమఘన చతనరరరడడడ

9038 MLJ3513488
పపరర: రరమబలమమమ సస.ఏచ

94-206/531

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట ససత రరమరరడడడ యదసబల
ఇసటట ననస:84-13-988
వయససస:45
లస: ససస స

9037 NDX1075738
పపరర: శకనవరసదతవ సప మరగతష

9043 NDX2892610
పపరర: శకనవరస రరడడడ అలవపలర

94-206/1217

భరస : ససత రరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:74
లస: ససస స

94-210/1248 9035 NDX0063586
9034 NDX3287323
పపరర: మబకకల నవన కలమమర పమడడ
పపరర: లత యదసబల

9027 NDX1893933
పపరర: ననగరరజ సలమదద

తసడడ:ట ససబబయఖ సలమదద
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:58
లస: పప

భరస : గజగసదట చనరగ తరరమల వలర
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబబబవల షపజకర
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:34
లస: ససస స

9040 NDX0852517
పపరర: చతస కలసదస ససనల కలమమర

94-206/530

తసడడ:ట వనసకటసరశమ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-13-987
వయససస:56
లస: ససస స
9031 NDX2820041
పపరర: ననగబరగబ షపక

9026 AP151000372365
పపరర: కకషష దతవరశశటట

9051 NDX1476242
పపరర: కకషష కలమమరగ బబసస

94-206/543

భరస : వనసకటరరవప బబసస
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/545

9054 AP151000372376
పపరర: ససమన మమరగశశటట

94-206/546

భరస : సరసబశవరరవప మమరగశశటట
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:58
లస: ససస స
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94-206/547

9056 NDX2483519
పపరర: గబసడ గబరర

తసడడ:ట జజసపఫ రరయల శశఖర బబబబ లమస
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట గబసడ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:32
లస: పప

9058 NDX1312917
పపరర: ససకలమమర మమరగశశటట

9059 MLJ2176568
పపరర: ఫణణసదట కలమమర మమరగశశటట

94-206/550

తసడడ:ట సరసబశవరరవప మమరగశశటట
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:34
లస: పప
94-206/553

తసడడ:ట రరఘవయఖ మరగకశశటట
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:69
లస: పప
94-206/1224

9065 NDX2861292
పపరర: రమమదతవ కటటకరల

94-206/557

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-13-993
వయససస:45
లస: ససస స

9068 NDX2918506
పపరర: రగషమ షపక

94-206/554

94-206/559

భరస : పటసరదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:40
లస: ససస స

9071 NDX0506253
పపరర: శకనవరసరరవప టట

94-206/1225

భరస : శత రరమయఖ దదసబబటట
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:48
లస: ససస స

9074 NDX2922714
పపరర: శకనవరసరరవప పరసస

94-206/1226

94-206/563

భరస : ఇబటహహస షపక
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:64
లస: ససస స

9077 NDX1399063
పపరర: పరమమశశరగ పపరరగబ

94-206/560

94-206/566

తసడడ:ట మహహదధబన షపక
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:69
లస: పప

9080 NDX0757211
పపరర: ఎరరకలయఖ పపరరగబ

94-210/1084

తసడడ:ట నరసససహ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:84-13-998
వయససస:51
లస: పప

9083 NDX1898362
పపరర: లమవణఖ దనసరగ
తలర : పటబబవత దనసరగ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:24
లస: ససస స

94-206/556

9069 NDX1313238
పపరర: సరసశత పరశస

94-206/558

9072 NDX0506212
పపరర: పటసరదరరవప బతష
స ల

94-206/561

9075 MLJ3512456
పపరర: లకకరడ వరయలపల

94-206/562

భరస : మహన వరయలపల
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:60
లస: ససస స
94-206/564

9078 MLJ3512662
పపరర: వసన కతట

94-206/565

తసడడ:ట మహన కతట
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:38
లస: పప
94-206/567

తసడడ:ట వనసకటయఖ పపరరగబ
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:73
లస: పప
94-206/1228

9066 MLJ3512977
పపరర: ససబబనయస.కర

తసడడ:ట నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనరగకరలయఖ ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:67
లస: ససస స

9079 MLJ3512506
పపరర: ఇబటహహస షపక

94-206/555

భరస : శకనవరస రరవప పరశస
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పరసస
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:35
లస: పప

9076 MLJ3512449
పపరర: వరలయమ బ షపక

9063 NDX2518520
పపరర: మణణకరసత గబసడ

తసడడ:ట జజన కర
ఇసటట ననస:84-13-993
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : ససపపరష టట
ఇసటట ననస:84-13-994
వయససస:35
లస: పప
94-206/1227

94-206/552
9060 NDX1291012
పపరర: జజసపఫ రరయల శశఖర బబబబ లమస

తసడడ:ట లకడమననరరయణ గబసడ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-13-993
వయససస:18
లస: ససస స

9070 NDX0505388
పపరర: శవకలమమరగ బతష
స ల

94-206/549

తసడడ:ట మధనఖ పరల లమమ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమససబబబ రరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:84-13-992
వయససస:24
లస: ససస స

9067 MLJ3512555
పపరర: యస.కర.ఖమజజబ

9082 NDX2886927
పపరర: శకనవరస రరవప హనసమసతష

94-206/551

తలర : పరపమమ గబసడ
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట అసకయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:84-13-992
వయససస:32
లస: పప

9073 NDX3214780
పపరర: భబలకడమ దదసబబటట

9062 NDX2518546
పపరర: లకడమననరరయణ గబసడ

9057 NDX1476200
పపరర: వనసకటరరవప బబసస

తసడడ:ట కరసతనరరవప బబసస
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప మమరగశశటట
ఇసటట ననస:84-13-991
వయససస:40
లస: పప

9061 NDX1893974
పపరర: సరసబశవ రరవప మరగకశశటట

9064 NDX2861375
పపరర: రరమ ససబబబ రరవప కటటకల

94-206/548

9081 NDX2353753
పపరర: శకనవరస రరవప కసదన

94-213/466

తసడడ:ట మసగయఖ
ఇసటట ననస:84-13-996
వయససస:44
లస: పప
94-206/568

9084 NDX1750455
పపరర: లకడమ పటసనర బబ డతపపడడ

94-206/569

భరస : కరరణనకర బబ డతపపడడ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:25
లస: ససస స
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94-206/570

భరస : సరసబశవరరవప పస
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:29
లస: ససస స
9088 NDX1075910
పపరర: పటభబవత దనసరగ

94-206/573

94-206/576

94-206/579

94-206/582

94-206/585

94-206/588

94-206/591

తసడడ:ట కరరమ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:24
లస: పప

9098 NDX0911792
పపరర: దళవరయ వజయ

9101 NDX1475335
పపరర: పటదధప కలమమర ధనళపళ

9104 NDX0062893
పపరర: పటసరద కలసచనల

9107 MLJ3512712
పపరర: ధనళపరళ రరమకకకషష

94-206/594

9110 NDX2819035
పపరర: నవన కలమమర జలపరటట

94-206/583

9113 NDX1514760
పపరర: రబబబన బబజగ మహమమద
తసడడ:ట కరరమ బబజగ మహమమద
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:26
లస: పప

9093 MLJ3512753
పపరర: లకడమ హనమసతష

94-206/578

9096 MLJ3512605
పపరర: లకకరడ దనలపరళ

94-206/581

9099 MLJ3512613
పపరర: ససబబబయమమ బబ డపపడడ

94-206/584

భరస : శశశగగరగరరవప ధనళపరళ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:65
లస: ససస స
94-206/586

9102 NDX0504050
పపరర: కరరణనకర బబ డతపపడడ

94-206/587

తసడడ:ట శశషయఖ బబ డతపపడడ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:32
లస: పప
94-206/589

9105 NDX1075381
పపరర: దసరరరరరవప దనసరగ

94-206/590

తసడడ:ట హనసమసతరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:49
లస: పప
94-206/592

9108 NDX0505487
పపరర: హనసమసతష వనసకట రరవప

94-206/593

తసడడ:ట నరసససహరరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:58
లస: పప
94-206/1201

తసడడ:ట సతఖననరరయణ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1001/2
వయససస:33
లస: పప
94-206/596

94-206/575

తసడడ:ట రరమకకషష ధనళపరళ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవయఖ ధనళపరళ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ బబ డతపపడడ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:65
లస: పప
9112 NDX1872499
పపరర: సమమ
బ న బబగ మహమమద

94-206/580

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట శకరరమబలల దళవరయ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:53
లస: పప
9109 NDX0504092
పపరర: శశషయఖ బబ డతపపడడ

9095 NDX0505412
పపరర: పరరశత హనసమసతష

9090 NDX0063388
పపరర: పదమ� కలసచనల

భరస : ఆసజననయబలల హనమసతష
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ కకషష ధనళపళ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలసచల
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:35
లస: పప
9106 MLJ3512647
పపరర: దసరరరరరవప దళవరయ

94-206/577

భరస : మలలర శశరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప హనమసతష
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:77
లస: ససస స
9103 NDX0063131
పపరర: వజయ కలసచనల

9092 MLJ3513314
పపరర: ఉమ హనమసతష

94-206/572

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సపజధసలల షపక
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:53
లస: ససస స
9100 MLJ3512746
పపరర: బసవమమ హనమసతష

94-206/574

భరస : శకనవరసరరవప హనమసతష
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబల గబరవయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:50
లస: ససస స
9097 NDX2024933
పపరర: మసరసన బ షపక

9089 NDX0910943
పపరర: దళవరయ దసరర

9087 MLJ3512639
పపరర: ఉషరరరణణ పరససపపలలటట

భరస : ఆసజననయబలల పసపపలలటట పరససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనస దళవరయ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:47
లస: ససస స
9094 NDX0063537
పపరర: భబలకడమ కలలవ

94-206/571

భరస : ఏడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-13-999
వయససస:44
లస: ససస స
9091 MLJ3512597
పపరర: లకడమ దళవరయ

9086 NDX0063552
పపరర: శరఖమల కలసచనల

9111 NDX1750463
పపరర: దదలర మద బబగస మహమమద

94-206/595

భరస : కరరమ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/597

9114 NDX1638974
పపరర: ఖమజజ షపక

94-206/598

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:48
లస: పప
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9115 NDX2136738
పపరర: కరరమ బబజగ మహమమద

94-206/599

తసడడ:ట రహహస బబజగ మహమమద
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:51
లస: పప
94-206/602

భరస : వనసకటటసశరరర తరరవయ
ఇసటట ననస:84/13/1002/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-206/1202

94-206/606

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/1
వయససస:44
లస: పప
94-206/1205

94-206/607

94-210/1080

94-222/680

9128 NDX2846640
పపరర: జలపరటట వనసకట పరవన

9131 NDX2667749
పపరర: ససజజత మదతబస

9134 NDX2670669
పపరర: షపక మరరభ

9137 NDX2550523
పపరర: షపక ననగబర బ

94-222/313

9140 NDX2966489
పపరర: ననగ రరజ పబబత

94-206/1206

9143 MLJ3693504
పపరర: ననగమలర క గణమ ధరరన
భరస : మధససనదన గణమ ధరరన
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:37
లస: ససస స

9123 AP151000372359
పపరర: పపలర మమ దతవరశశటట

94-206/605

9126 NDX2749356
పపరర: జలపత నవన కలమమర

94-206/1204

9129 NDX2923159
పపరర: వనసకట రమణమమ జలపరటట

94-213/1031

భరస : సతఖననరరయణ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/2
వయససస:50
లస: ససస స
94-190/604

9132 NDX2883015
పపరర: రమదతవ కటటకల

94-210/1079

భరస : వనసకట రమణ కటటకల
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/841

9135 NDX1329077
పపరర: రగణబక దతవ కర k

94-222/312

తసడడ:ట వనసకట రమణ k
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:26
లస: ససస స
94-222/681

9138 NDX2668937
పపరర: షపక ననగబర బఇవనజ

94-226/1255

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:34
లస: ససస స
94-206/1207

భరస : బలరరమ కకషష పబబత
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:63
లస: ససస స
94-213/468

94-206/604

తసడడ:ట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1004/2
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబబబ వల
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప రరలర
ఇసటట ననస:84-13-1006
వయససస:24
లస: పప

భరస : పటతనప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:32
లస: ససస స

94-206/1203

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పస పటభబకర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:35
లస: పప

9142 MLJ3696762
పపరర: ఝమనసరరణణ కలపరల

9125 NDX2922995
పపరర: సతఖననరరయణ జలపరటట

9120 NDX2335206
పపరర: పటసరద తడడవయ

భరస : వనసకటటశశరరర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/1
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ మదతబస
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ట హనసమసత రరవప మదతడస
ఇసటట ననస:84-13-1005
వయససస:40
లస: పప

9139 NDX1408310
పపరర: వనసకట దసరర పటసరద రరలర

94-233/1211

భరస : నవనకలమమర
ఇసటట ననస:84-13-1004/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట గబరవయఖ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/3
వయససస:59
లస: పప

9136 NDX2671477
పపరర: షపక బబబబవల

9122 NDX2957389
పపరర: రరజగశశరగ డతరసగబల

94-206/601

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తడడవయ
ఇసటట ననస:84/13/1002/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట గబరవయఖ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/2
వయససస:58
లస: పప

భరస : నవన కలమమర జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1004/2
వయససస:30
లస: ససస స

9133 NDX2966299
పపరర: రరసబబబబ మదతడస

94-206/603

భరస : శరఖస సససదర డతరసగబల
ఇసటట ననస:84-13-1004
వయససస:31
లస: ససస స

9124 AP151000372360
పపరర: ఉమమహహసశరరరవప దతవరశశటట

9130 NDX1977216
పపరర: సతఖననరరయణ జలపరటట

9119 NDX0911925
పపరర: తడడవరయ సతష కలమమర

9117 NDX1840611
పపరర: సరయ దసరర తడడవయ

భరస : పటసరద తడడవయ
ఇసటట ననస:84-13-1002/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తడడవరయ
ఇసటట ననస:84-13-1002/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ జలపరటట
ఇసటట ననస:84-13-1004
వయససస:28
లస: పప

9127 NDX2819076
పపరర: వనసకట పరవన జలపరటట

94-206/600

తసడడ:ట పరపయఖ తరరవయ
ఇసటట ననస:84-13-1002
వయససస:64
లస: పప

9118 NDX2335180
పపరర: ససజజత తరరవయ

9121 NDX2819936
పపరర: అనల కలమమర జలపరటట

9116 NDX2335156
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరవయ

9141 MLJ3696812
పపరర: శరలన అలమబరర కకణతస

94-213/467

తసడడ:ట చసదటశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:31
లస: ససస స
94-213/469

9144 MLJ3411758
పపరర: కకషషననగమణణ ఎరరవప

94-213/470

తసడడ:ట ససరగష బబబబ నడదల ఎరరవప.
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:38
లస: ససస స
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9145 NDX0552208
పపరర: శరరద దతవ నసససకర
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94-213/471

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:45
లస: ససస స
9148 MLJ3696754
పపరర: ధనలకడమ కలపరల

94-213/474

94-213/477

94-213/480

94-213/483

9155 NDX0100214
పపరర: పటదధప కలమమర కకతస మమసస

9158 NDX1471440
పపరర: చసదట శశఖర రరవప కకణతస

94-213/486

9161 AP151000405507
పపరర: రరమమరరవప ఎరరవప

94-222/314

9164 NDX1719592
పపరర: కళళవత కకపపరరవపరగ
భరస : సతఖననరరయణ కకపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:45
లస: ససస స

9166 NDX1719584
పపరర: రరజగశశరగ నడమమననరగ

9167 NDX1908278
పపరర: సరయరరస పససమరగస

94-222/317

భరస : ససబబ రరవప నడమమననరగ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:59
లస: ససస స
94-222/320

9150 MLJ1972223
పపరర: వనసకటససబబమమ ఎరరవ

9153 NDX0494815
పపరర: గగరగ కకషషకలమమర కకనతస

94-213/481

94-213/482

తసడడ:ట అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:37
లస: పప
94-213/484

9159 NDX1532671
పపరర: అదద ననరరయణ యయరరవ

94-213/485

తలర : కకటమమ యయరరవ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:63
లస: పప
94-213/487

9162 NDX2876472
పపరర: బలరరమ కకషష పబబత

94-213/1032

తసడడ:ట శకనవరసరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:66
లస: పప
94-222/315

9165 NDX1942284
పపరర: రరజఖలకడమ పససమరగస

94-222/316

భరస : వనసకట రరమమరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:48
లస: ససస స
94-222/318

9168 NDX1719576
పపరర: ససధధర కలమమర కకణతస

తసడడ:ట వనసకట రరమమరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట చసదట శశఖర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:35
లస: పప

9170 NDX1719675
పపరర: పదమననభ రరవప పప తబబ తషన

9171 NDX2922680
పపరర: వణ ససనత తషపరకలల

94-222/321

9172 MLJ3692431
పపరర: వనసకట ససధనకర మపపరగ

94-213/842 9174 NDX2714210
9173 NDX2714368
పపరర: మమణణకఖ వర పటసరద కకసడనరర
పపరర: ననగ అపరష దతవ కకసడనరర

తసడడ:ట రరమ మబరళమహన రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:84-13-1009
వయససస:43
లస: పప

94-222/319

94-212/984

తసడడ:ట రరమ చసదట పప తబబ తషన
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1009
వయససస:44
లస: పప

94-213/479

9156 NDX0100719
పపరర: శకనవరస రరవప వనజ

తసడడ:ట లకడమననరరయణ పససమరగస1008
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:54
లస: పప
94-213/488

94-213/476

తసడడ:ట చసదట శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ ఎరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమమరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:28
లస: ససస స

9169 NDX1941930
పపరర: వనసకట రరమమరరవప పససమరగస

94-213/478

తసడడ:ట ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:65
లస: పప
9163 NDX1908161
పపరర: మకదసల పససమరగస

9152 NDX0099960
పపరర: వనసకట శకనవరస. నసససకర

94-213/473

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:41
లస: పప
9160 AP151000405316
పపరర: ఆదద ననరరయణ ఎరరవ

94-213/475

తసడడ:ట అసకమమ రరవప నసససకర.
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట చసదటశశఖరరకవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:37
లస: పప
9157 NDX0099481
పపరర: జజన బబబబ గటట పలర

9149 MLJ3696804
పపరర: లకడమపరరశత కకణతస

9147 MLJ3411501
పపరర: రతరకలమమరగ గగణస

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ ససబటహమణఖస కకనటస.
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:65
లస: ససస స
9154 MLJ3406758
పపరర: ససధధరరకమమర కకణతస

94-213/472

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1008
వయససస:51
లస: ససస స
9151 AP151000408177
పపరర: శవమమ ఈమన

9146 AP151000408217
పపరర: ధనలకడమ తషపరకలల

తసడడ:ట యయససదనసస తషపరకలల
ఇసటట ననస:84-13-1009
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/843

భరస : మమణణకఖ వర పటసరద కకసడనరర
ఇసటట ననస:84-13-1009
వయససస:37
లస: ససస స
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9175 MLJ3696333
పపరర: ననగ శరరష ననరదనసస
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94-210/90

భరస : శకధర ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-13-1010
వయససస:41
లస: ససస స

94-213/489

తసడడ:ట సరసబయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:84-13-1010
వయససస:26
లస: ససస స

9178 NDX0500090
పపరర: సరసబయఖ మబవరశ

94-213/491

తసడడ:ట రరమబలల
ఇసటట ననస:84-13-1010
వయససస:31
లస: పప

9179 AP151000408254
పపరర: ససధనఖరరణణ పసనపరల

94-213/494

తసడడ:ట రరమయఖ ససరగగగరగ.
ఇసటట ననస:84-13-1011
వయససస:45
లస: పప

9182 NDX0881862
పపరర: శవరరమకకషష పపరగశశటట

94-213/492

94-213/497

తలర : ననగగశశర రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-13-1013
వయససస:27
లస: ససస స

9185 NDX0893123
పపరర: సనరఖననరరయణ దనమబలకరగ

94-213/495

94-210/857

తసడడ:ట వరయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:76
లస: పప

9188 MLJ3697174
పపరర: వరణణ కకరపరటట

94-213/498

94-213/502

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:72
లస: ససస స

9191 NDX0646422
పపరర: ససత అనసనయ హరగ

94-213/500

94-213/505

తసడడ:ట జలల
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:31
లస: పప

9194 MLJ3692472
పపరర: రరజగష బబబబ కకరపరటట

94-213/503

94-213/844

భరస : శశషరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:63
లస: ససస స

9197 NDX1516550
పపరర: దదననష కలమమర పపదబ ద జ

94-213/506

94-222/682

తసడడ:ట రరమమరరవప మవపలకరగ
ఇసటట ననస:84-13-1016
వయససస:61
లస: పప

9200 NDX2184943
పపరర: రరపరవత మమవపలలరగ

94-222/322

తసడడ:ట రరమ మహన రరవప కససకకట
ఇసటట ననస:84-13-1017
వయససస:27
లస: పప

9203 NDX2667822
పపరర: శరకవణణ కరససనకకటబ
భరస : కకరణ కరససనకకటబ
ఇసటట ననస:84-13-1017
వయససస:28
లస: ససస స

94-213/499

9189 NDX0895227
పపరర: ననగలకడమ పపదబ ద జ

94-213/501

9192 NDX0893834
పపరర: మహహష కలమమర పపదబ ద జ

94-213/504

9195 AP151000405327
పపరర: ససబబబరరవప హరగ

94-213/507

9198 NDX1205483
పపరర: రరమచసదటయఖ పపజడడమరగక

94-222/323

తసడడ:ట పపదబ దరరజలల pydimarri
ఇసటట ననస:84-13-1016
వయససస:83
లస: పప
94-222/683

భరస : రమమశ బబబబ మవపలకరగ
ఇసటట ననస:84-13-1016
వయససస:46
లస: ససస స
94-206/1208

9186 NDX2175728
పపరర: సనరఖననరరయణ పప తల

తసడడ:ట కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:ట సరసబ శవ చనరగ పపదబ ద జ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:27
లస: పప

9199 NDX2184950
పపరర: రమమశ బబబబ మవపలకరగ

94-213/496

తసడడ:ట సరసబశవరచనరగ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:44
లస: పప

9196 NDX2668887
పపరర: వజయ లకడమ బసడరర

9183 NDX0894469
పపరర: హహమలత దనమబలకరగ

భరస : సరసబశవరచనరగ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:82
లస: ససస స

9193 NDX0893362
పపరర: జజనబబషర షపక

94-213/493

తసడడ:ట కనకయఖ పప తల
ఇసటట ననస:84-13-1013
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజగష బబబబ
ఇసటట ననస:84-13-1015
వయససస:36
లస: ససస స

9190 MLJ3693496
పపరర: శశషషకలమమరగ గసగరధరరణణ

9180 AP151000408061
పపరర: చలకమమ శరగగగరగ

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1012
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట లకడమ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1013
వయససస:40
లస: పప

9187 NDX2668564
పపరర: శశషరరవప బసడనరర

94-213/490

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1011
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట చన వనలలగగసడ రరమబ
ఇసటట ననస:84-13-1011
వయససస:49
లస: పప

9184 NDX1979170
పపరర: వరసవ లఖత పప తల

9177 NDX0510024
పపరర: రమణ ఎస

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1010
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:84-13-1011
వయససస:53
లస: ససస స

9181 MLJ3405511
పపరర: ఆదద ననరరయణ ససరగగగరగ

9202 NDX2820033
పపరర: మణణకసట కససకకట

9176 NDX1497123
పపరర: వససత లకడమ మబవశ

9201 NDX2184935
పపరర: లలమ పటసరద మవపలకరగ

94-222/684

తసడడ:ట రమమశ బబబబ మవపలకరగ
ఇసటట ననస:84-13-1016
వయససస:22
లస: పప
94-212/861

9204 NDX2922052
పపరర: శకదతవ కరససనకకటబ

94-213/1033

భరస : రరమహన రరవప కరససనకకటబ
ఇసటట ననస:84-13-1017
వయససస:46
లస: ససస స
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9205 MLJ3697190
పపరర: సరయససమ బబలరసకకసడ

94-213/508

తసడడ:ట పటభబకరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:30
లస: ససస స
9208 MLJ3697182
పపరర: వజయలకడమ బబలరసకకసడ

94-213/511

94-213/514

94-210/92

94-213/518

94-213/521

94-213/524

94-213/527

తసడడ:ట తనవపరగయమ కరసతతటట
ఇసటట ననస:84-14-847
వయససస:43
లస: పప

9218 NDX2030690
పపరర: ససబటమణఖ౦ తతట

9221 NDX2172336
పపరర: సశరష కలమమరగ బబ లలర దసబ

9224 MLJ3696523
పపరర: దనటకకయణణ దళవరయ

9227 NDX2885119
పపరర: గగష బబష షపక

94-206/1234

9230 NDX2162030
పపరర: పప ల రరజగశ గబనజ

94-213/519

9233 NDX0757443
పపరర: శకనవరస యలమసదల

9213 MLJ3696366
పపరర: వనసకట అలసగరశశరగదతవ తతట

94-210/91

9216 MLJ3697273
పపరర: సరవతట గగపపతషలసస

94-213/517

9219 AP151000405243
పపరర: తతట ససబటహమణఖస

94-213/520

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:45
లస: పప
94-213/522

9222 NDX0171199
పపరర: తషలసస కలమమరగ ససధన

94-213/523

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:84-13-1020
వయససస:35
లస: ససస స
94-213/525

9225 NDX1907387
పపరర: రరణణ డతగల

94-213/526

భరస : నరగష డతగల
ఇసటట ననస:84-13-1020/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-206/1209

9228 NDX2830917
పపరర: వనసకట రమణ కటటకల

94-206/1210

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:84-13-2005
వయససస:53
లస: పప
94-205/813

తసడడ:ట వనసకస శశరలల గబనజ
ఇసటట ననస:84-14-738
వయససస:33
లస: పప
94-233/927

94-213/513

భరస : వనసకటరమణమబరగస
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-13-1993
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-14-103
వయససస:59
లస: ససస స
9232 NDX0773713
పపరర: బబబబ కరసతతటట

94-213/516

భరస : కగ.డడ.గరసధధ
ఇసటట ననస:84-13-1020/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉదయ డతగల
ఇసటట ననస:84-13-1020/2
వయససస:33
లస: పప
9229 NDX3119468
పపరర: మసస నమమ పపవరశడ

9215 MLJ3697299
పపరర: శకలకడమ కససనకకట

9210 NDX0731844
పపరర: అశశక రరడడడ బజరస

భరస : subramanyam తతట
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససధధర బబబబ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:84-13-1020
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట ననరసయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1020
వయససస:42
లస: పప
9226 NDX2137249
పపరర: నరగష డతగల

94-213/515

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:48
లస: పప
9223 MLJ3689460
పపరర: తరరమల రరవప యస

9212 MLJ3692480
పపరర: పటభబకరరరవప బబలరసకకసడ

94-213/510

తసడడ:ట అనసతరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:26
లస: పప
9220 AP151000405242
పపరర: ససబబబరరవప తతట

94-213/512

తసడడ:ట వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమకకషష వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-1019
వయససస:47
లస: ససస స
9217 NDX1273275
పపరర: పవన కలమమర గబసడన

9209 MLJ3689494
పపరర: సరయ చసద బబలరసకకసడ

9207 MLJ3696705
పపరర: రమమదతవ మపపరగ

భరస : వనసకట ససధనకర మపపరగ
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట పటభబకర
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట కకషషమబరగస
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:59
లస: పప
9214 MLJ3696275
పపరర: వనసకట రమణ వనమరరడడడ

94-213/509

భరస : అశశక రరడడడ
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పటభబకరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1018
వయససస:52
లస: ససస స
9211 MLJ3405347
పపరర: వనసకటగబరరవపలల కకతనస

9206 MLJ3697208
పపరర: వససతలకడమ బబజరస

9231 MLJ2178275
పపరర: తమమపప చసడడపపలల

94-206/608

తసడడ:ట ససతనర చసడడపపలల
ఇసటట ననస:84-14-743
వయససస:53
లస: పప
94-206/609

తసడడ:ట వనసకట నరసయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:84-14-871
వయససస:30
లస: పప

94-206/610
9234 NDX0756577
పపరర: వనసకట నరసయఖ యలమసదల

తసడడ:ట ససబబయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:84-14-871
వయససస:60
లస: పప
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94-206/1229

తసడడ:ట దనమరర సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:51
లస: పప
9238 NDX2917672
పపరర: అసమ షపక

94-206/1233

9241 NDX3023785
పపరర: ఫరరక షపక

9244 NDX2959526
పపరర: మమఈఫర షపక

94-212/989

94-230/972

94-212/52

తసడడ:ట గణణశశరరరవప తమననర
ఇసటట ననస:84/14/1029
వయససస:48
లస: ససస స
9253 NDX1659418
పపరర: లకడమ పరవన పపవరశడ

94-212/57

94-212/60

9245 MLJ3696242
పపరర: పదనమవత ససరగగగరగ

9248 NDX0732271
పపరర: వనరరల సనరఖననరరయణ గడబస

9251 NDX1096858
పపరర: పదనమవత పపవరశడ

9254 MLJ1971985
పపరర: రగజజ వనసకట దసరరరసబ పపవరశడ

9257 AP151000408365
పపరర: వరణణ పపవరశడ

94-212/50

భరస : రరమచసదట మమళ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:66
లస: ససస స

9260 AP151000408009
పపరర: లకడమసరమమమ జఖస పపవరశడ

94-212/53

9263 NDX0957308
పపరర: జగదధశ పపవరశడ
తసడడ:ట పటసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:26
లస: పప

9243 NDX2718542
పపరర: మహబబబ ససభబన

94-212/991

9246 NDX0552810
పపరర: వనసకట శశకళ గడబస

94-212/51

9249 NDX1471317
పపరర: వరణణ మత

94-212/54

భరస : శకనవరస రరవప మత
ఇసటట ననస:84/14/1029
వయససస:38
లస: ససస స
94-210/95

9252 NDX1471333
పపరర: రరమ వనసకట భబగఖలకడమ
పపవరశడ
భరస : ససబటహమణఖస పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:27
లస: ససస స

94-212/56

94-212/58

9255 NDX1938853
పపరర: వనసకట గబరర గరయతట
ననగమలలర శశరగ పపవరశడ
భరస : శవ సనరఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:38
లస: ససస స

94-212/59

94-212/61

9258 AP151000408049
పపరర: లకడమ పపవరశడ

94-212/62

భరస : రరమకకషషమబరగస పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:65
లస: ససస స
94-212/64

భరస : అనసతరమయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:70
లస: ససస స
94-212/66

94-210/1087

భరస : వనసకట సనరఖననరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:84-14-1028
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖవరపటసరద పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:49
లస: ససస స
94-212/63

9240 NDX2959534
పపరర: ఫపజరగజ షపక

తసడడ:ట సరదదక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమకకషషమబరగస పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నగవనసకటననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమచసదట మమళ
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:74
లస: ససస స

94-212/990

భరస : సప మ శశఖర పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హరగ ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:29
లస: ససస స
9256 MLJ1972132
పపరర: శశశలజ పపవరశడ

9242 NDX2917656
పపరర: చనసదదన షపక

తసడడ:ట రరజజరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:84-14-1028
వయససస:48
లస: పప
94-212/55

94-206/1232

తసడడ:ట రఫసక షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమణ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84/14/1028
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశరరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84/14/1028
వయససస:39
లస: పప
9250 NDX1060128
పపరర: శకదతవ తమమన

94-210/1086

తసడడ:ట ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఫపజరగజ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:24
లస: ససస స
9247 MLJ3406667
పపరర: రమణయఖ ససరగగగరగ

9239 NDX2895092
పపరర: తదతరరనసరస షపక

9237 NDX3021383
పపరర: నససన
ట షపక

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రఫసద షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట షరజహన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:35
లస: పప

9262 NDX2352797
పపరర: వజయలకడమ పపవరశడ

94-206/1230

భరస : సతశ దనమరర
ఇసటట ననస:84-14-1021-125
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ట రగహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:84-14-1027
వయససస:19
లస: ససస స

9259 NDX1939307
పపరర: వజయ లకడమ పపవరశడ

9236 NDX2891190
పపరర: వనసకట దసరర దనమరర

9261 AP151000408036
పపరర: సససదరమమ పపవరశడ

94-212/65

భరస : శకరరమబలల పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:70
లస: ససస స
94-212/67

9264 NDX0963736
పపరర: హరగననరరయణ పపవరశడ

94-212/68

తసడడ:ట రరమకకషషమబరగస పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: ససబటమణఖస పపవరశడ
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94-212/69

తసడడ:ట శకరరమబలల పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:41
లస: పప
94-212/72

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:72
లస: పప
9271 NDX0494906
పపరర: బబ స కకలర పర

94-213/563

94-206/1236

94-212/76

భరస : శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/79

94-213/564

9275 NDX2352920
పపరర: చతజతనఖ మమనక తతజగశశన
పపవరశడ
తసడడ:ట ననగ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:22
లస: ససస స

94-212/74

9278 NDX1060052
పపరర: మలలశశరగ కకకవశడడ

94-212/77

9281 NDX1182583
పపరర: వర సతష కకకవశడడ

94-212/82

9286 NDX0646406
పపరర: ఉమమరరణణ దమమమలపరటట

94-212/84

9284 NDX1334705
పపరర: శకనవరస రరవప నలస

భరస : కకరణ కలమమర దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84/14/1033
వయససస:39
లస: ససస స

94-212/80

భరస : వరససదతవరరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84/14/1033
వయససస:54
లస: ససస స

9290 MLJ3406378
పపరర: ననగచకకపరణణ దమమమలపరటట

తసడడ:ట హనసమసత రరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84-14-1033
వయససస:63
లస: పప

9293 NDX1060086
పపరర: కసన
స రగ
భరస : కసదసరశమ శసబటపరకస
ఇసటట ననస:84/14/1034
వయససస:33
లస: ససస స

94-212/75

9279 NDX1334721
పపరర: శశషరతరస నలస

94-212/78

9282 NDX0957290
పపరర: వనసకట వర కకషప ర కకకవడడ

94-212/81

94-212/83

9285 NDX2344604
పపరర: వనసకట నరసససహ మబరగస
భబవనగగరగ
తసడడ:ట వశశననధ సరససస స భబవనగగరగ
ఇసటట ననస:84-14-1033
వయససస:66
లస: పప

94-210/96

94-212/85

9288 AP151000408466
పపరర: అనరపపరష దతవ దమమమలపరటట

94-212/86

భరస : శవరరమకకషష దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84/14/1033
వయససస:52
లస: ససస స
94-212/88

తసడడ:ట వరససదతవరరవప దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84/14/1033
వయససస:40
లస: పప
94-213/1039

9276 NDX2352862
పపరర: గరయతట పపవరశడ

94-206/1235

తసడడ:ట ససబటహమణఖస కకకవశడడ
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఫణణభబషన దమమలపరటట
ఇసటట ననస:84/14/1033
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/87

9273 NDX3083904
పపరర: శసకర వనసకట ననరరయణ
పపవరశడ
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశషగగరగ రరవప నలస
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప నలస
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:50
లస: పప
9287 MLJ3411808
పపరర: జయపటద దమమమలపరటట

94-213/562

భరస : శసకర వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబటమణఖ౦ కకకవశడడ
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:27
లస: పప

9283 NDX2352847
పపరర: శసకర వనసకట ననరరయణ
పపవరశడ
తసడడ:ట వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:42
లస: పప

9292 NDX2918175
పపరర: శవరరస కకషష దమమలపరటట

9272 NDX1938150
పపరర: అనసత రరమయఖ పపవరశడ

9270 NDX0547505
పపరర: ధనలకడమ కకలర పర
భరస : బబ స
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబటహమణఖస కకకవశడడ
ఇసటట ననస:84/14/1031
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:60
లస: ససస స

9289 AP151000408459
పపరర: శరఖమలమదతవ దమమమలపరటట

94-212/73

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:78
లస: పప

భరస : శసకర వనసకటననరరయణ పరవడ
ఇసటట ననస:84-14-1031
వయససస:37
లస: ససస స

9280 NDX2352813
పపరర: మసరసనమమమ పపవశడన

9269 NDX2353308
పపరర: రరమచసదట మమళ పపవరశడ

94-212/71
9267 NDX0957159
పపరర: ననగ వనసకట ననరరయణ పపవరశడ

తసడడ:ట శకరరమబలల పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట కకటయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:84-14-1030
వయససస:67
లస: పప

9277 NDX1334697
పపరర: కరరణన శక నలస

94-212/70

తసడడ:ట రరమచసదటమమళ పపవరశడ
ఇసటట ననస:84/14/1030
వయససస:43
లస: పప

9268 NDX1938580
పపరర: రరమచసదట మమళ పపవరశడ

9274 NDX3132099
పపరర: గరయతట పరవడ

9266 NDX1907296
పపరర: సప మశశఖర పపవరశడ

9291 NDX2352839
పపరర: ససరయఖ దసడత

94-212/89

తసడడ:ట మనయమఖ
ఇసటట ననస:84-14-1033
వయససస:72
లస: పప
94-212/90

9294 NDX1060144
పపరర: జజఖత

94-212/91

భరస : శసకర శసబటపరకస
ఇసటట ననస:84/14/1034
వయససస:38
లస: ససస స
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9295 NDX0389916
పపరర: ధనలకడమ శసబటపరకస
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94-212/92

భరస : సససదరరజ శసబటపరకస
ఇసటట ననస:84/14/1034
వయససస:48
లస: ససస స
9298 MLJ3406030
పపరర: శసకర ససబటసబబకస

94-213/566

94-212/94

94-212/992

94-206/1238

94-212/98

94-212/101

94-213/569

భరస : వసశకకషష తతట
ఇసటట ననస:84/14/1041/1
వయససస:32
లస: ససస స

9308 NDX2913903
పపరర: శకచకకఠర పపపప

9311 AP151000408261
పపరర: తతట భబగఖలకడమ

9314 NDX1488866
పపరర: ససధధర తతట

9317 NDX1938762
పపరర: అనతన మగలపపవపశ

94-213/572

9320 NDX1752907
పపరర: రరమ కకషష మగలపపవపశ

94-212/993

9323 NDX0546739
పపరర: శశషరరతరస తతట
భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:84/14/1041/1
వయససస:42
లస: ససస స

9303 MLJ3404035
పపరర: వనసకటరసగరరరవప మలక
ర రగ

94-212/96

9306 NDX2885127
పపరర: మహన పపపప

94-206/1237

9309 NDX1515396
పపరర: శకవలర మలక
ర రగ

94-222/325

తసడడ:ట వనసకట రసగరరరవప మలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-14-1039
వయససస:26
లస: ససస స
94-212/99

9312 AP151000408389
పపరర: భబలకడమ తతట

94-212/100

భరస : ఆసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:53
లస: ససస స
94-212/102

9315 MLJ3690880
పపరర: వనసకట రమణ తతట

94-212/103

తసడడ:ట వనసకట ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:52
లస: పప
94-213/570

9318 MLJ3696929
పపరర: లకడమ. గరరరపపడడ

94-213/571

భరస : rajasekhar గరరరపపడడ
ఇసటట ననస:84-14-1040
వయససస:49
లస: ససస స
94-213/573

తసడడ:ట రరమ రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:84-14-1040
వయససస:47
లస: పప
94-212/104

94-213/568

తసడడ:ట పపదబ పపలయఖ పపపప
ఇసటట ననస:84-14-1038
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమకకషష మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:84-14-1040
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖదనస షపజక
ఇసటట ననస:84-14-1040
వయససస:63
లస: ససస స
9322 MLJ3695061
పపరర: అసబక తతట

94-212/97

తసడడ:ట వనసకట రమణ తతట
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:27
లస: పప

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:84-14-1040
వయససస:28
లస: ససస స
9319 NDX1175017
పపరర: హహసపసన బ షపజక

9305 MLJ3405891
పపరర: చనరరగశయఖ సససకర

9300 MLJ3406139
పపరర: నయననచనరగ శసబటపరకస

తసడడ:ట శకరరమబలల మలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84/14/1035
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ తతట
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:85
లస: ససస స
9316 NDX1273101
పపరర: మమనక గరరరపపడడ గరరరపపఢడ

94-212/95

భరస : మబరళమహన పపపప
ఇసటట ననస:84-14-1038
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:84/14/1040
వయససస:27
లస: ససస స
9313 AP151000408199
పపరర: గరలమమ తతట

9302 NDX0494898
పపరర: శకనవరస కగశక మలక
ర రగ

94-213/565

తసడడ:ట మబనసరశమ ఆచనరగ
ఇసటట ననస:84-14-1034
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ట చనరమమసరసన సససకర
ఇసటట ననస:84-14-1037
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట మహన పరపప
ఇసటట ననస:84-14-1038
వయససస:22
లస: పప
9310 NDX1659327
పపరర: లకడమ లమవణఖ సససకర

94-213/567

తసడడ:ట వనసకట రసగరరరవప మలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84/14/1035
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట మబనరయమఖ దసడడ
ఇసటట ననస:84-14-1035
వయససస:78
లస: పప
9307 NDX2891604
పపరర: మహహత సరయ పరపప

9299 NDX0881854
పపరర: సససదరరజ శసబటపరకస

9297 MLJ1973197
పపరర: సశపర దసడత

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1034
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట మబనసరశమ ఆచనరగ
ఇసటట ననస:84-14-1034
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట రసగరరరవప మలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84/14/1035
వయససస:53
లస: ససస స
9304 NDX2803567
పపరర: ససరయఖ దసడడ

94-212/93

భరస : నయననచనరగ శసబటపరకస
ఇసటట ననస:84/14/1034
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట ననజనన చనరగ ససబటసబబకస
ఇసటట ననస:84-14-1034
వయససస:42
లస: పప
9301 MLJ3411014
పపరర: ఉమమదతవ మలక
ర రగ

9296 MLJ1971480
పపరర: దతవకక శసబటపరకస

9321 NDX2483493
పపరర: వసశ కకషష తతట

94-206/611

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:84-14-1041
వయససస:33
లస: పప
94-212/105

9324 MLJ3695095
పపరర: రరజగశశరగ గసటట మహపరతషటన

94-212/106

భరస : శకనవరసరరవప గసటట మహపరతషటన
ఇసటట ననస:84/14/1041/1
వయససస:49
లస: ససస స
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9325 MLJ3695079
పపరర: గగరగ గసటట మహపరతషటన

94-212/107

9326 MLJ3690856
పపరర: పరతషటన రమమశ గసటట

భరస : మబఖ అరణశరమ గసటట మహపరతషటన
ఇసటట ననస:84/14/1041/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట మబఖలసగ శరమ గసటట
ఇసటట ననస:84/14/1041/1
వయససస:35
లస: పప

9328 NDX2886661
పపరర: ఝమనస రరణణ కలవ

9329 NDX0894329
పపరర: కరవఖ

94-206/1240

భరస : సరయ కకషష కలవ
ఇసటట ననస:84-14-1042
వయససస:32
లస: ససస స
9331 AP151000408270
పపరర: ససబబమమ పపరగశశటట

94-212/111

94-210/98

94-212/113

94-213/574

94-213/577

94-212/116

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:35
లస: ససస స

9341 MLJ3691847
పపరర: రరమససబబబరరవప బబ లర కకసడ

9344 MLJ3691839
పపరర: సరసబశవరరవప బబ లకకసడ

9347 NDX1471465
పపరర: వవనక సరయ పవన ఎరరవ

94-206/1241

9350 NDX2809044
పపరర: వనసకటటశశరరర శరగగగరగ

94-212/114

9353 NDX0499681
పపరర: నవన కలమమర బబసర
తసడడ:ట యలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:34
లస: పప

9333 MLJ3696440
పపరర: భవరన కలలవ

94-210/97

9336 NDX0390039
పపరర: ఆదదలకడమ పపరగశశటట

94-212/112

9339 NDX2049717
పపరర: నరగసదట పపరగశశటట

94-212/115

తసడడ:ట పటసరద పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1043
వయససస:30
లస: పప
94-213/575

9342 AP151000405258
పపరర: కకటటశశరర రరవప కగరర

94-213/576

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:49
లస: పప
94-213/579

9345 NDX1634329
పపరర: రహహమ షపక

94-222/326

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:29
లస: ససస స
94-212/117

9348 MLJ3404381
పపరర: సతఖననరరయణ తతట

94-213/580

తసడడ:ట చనరససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1044
వయససస:76
లస: పప
94-212/994

తసడడ:ట ��������� ��������
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:63
లస: పప
94-213/581

94-212/110

భరస : శవరరమకకషష పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1043
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట శవశసకర రరవప ఎరరవ
ఇసటట ననస:84/14/1044
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరలల బసడడ
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:29
లస: ససస స
9352 NDX0547455
పపరర: ఉమమమహహశశరగ బబసర

94-210/99

తసడడ:ట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవశసకరరవప ఏరరవప
ఇసటట ననస:84/14/1044
వయససస:52
లస: ససస స
9349 NDX2920965
పపరర: మలర క బసడడ

9338 NDX2049733
పపరర: జగన మహన పపరగశశటట

9330 NDX0389999
పపరర: లకడమసరయలల పపరగశశటట

భరస : కరశవశశననధస కరలలవ
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:54
లస: పప
9346 AP151000408674
పపరర: మననకనకదసరర ఏరరవప

94-222/770

తసడడ:ట పటసరద పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1043
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:38
లస: పప
9343 AP151000405607
పపరర: శవ శసకర రరవప యయరరవ

9335 MLJ3696283
పపరర: ధనలకడమ బబ లర కకసడ

94-206/1239

భరస : చనరకకటటశశరరరవప పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1042
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పటసరద పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1043
వయససస:50
లస: ససస స
9340 MLJ3689395
పపరర: చరసజవ బబ లకకసడన

94-212/109

తసడడ:ట కకషష మబరగస తతట
ఇసటట ననస:84-14-1042
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ ససబబబరరవప బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:84-14-1043
వయససస:36
లస: ససస స
9337 AP151000408272
పపరర: పదనమవత పపరగశశటట

9332 NDX3107869
పపరర: రమమసజనఉలక తతట

9327 NDX2886653
పపరర: సరయ కకషష కలవ

తసడడ:ట సరసబయఖ కలవ
ఇసటట ననస:84-14-1042
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట చనరకకటటశశరరరవప పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1042
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనలలగగసడ రరయబడడ పపరగశశటట
ఇసటట ననస:84/14/1042
వయససస:80
లస: ససస స
9334 MLJ3696291
పపరర: మమధవ బబ లర కకసడ

94-212/108

9351 NDX2809150
పపరర: పసరమమ శరగగగరగ

94-212/995

భరస : వనసకటటశశరరర శరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:59
లస: ససస స
94-213/582

9354 NDX1567751
పపరర: అననరరధ మలలర ల

94-229/46

తసడడ:ట ససరగసదట బబబబ
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:29
లస: ససస స
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94-229/47

భరస : ససరగసదట బబబబ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-14-1045
వయససస:63
లస: ససస స
9358 NDX1939067
పపరర: కకటటశశరరరవప కగరర

94-212/119

94-206/612

94-206/1243

94-206/613

94-206/616

94-206/619

94-213/583

9368 NDX0504993
పపరర: శకవరణణ సమరబబకస

9371 NDX0844688
పపరర: రవకకరణ యస

9374 NDX3029394
పపరర: మహన కలమఖణణ సమర బకస

94-206/1244

9377 NDX3197621
పపరర: వటతదటటశశర రరడడడ జకకకరరడడడ

94-206/614

9380 NDX3232204
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జకకకరరడడడ

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట తపపరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:52
లస: పప

94-212/999
9382 NDX2775682
పపరర: జకకకరరడడడ వనసకట సరయ ససధధర
రరడడడ
తసడడ:ట వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:18
లస: పప

9383 NDX1075274
పపరర: జజన బ షపక
భరస : ఖమసససబబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:35
లస: ససస స

9363 NDX2820140
పపరర: ఆసజననయబలల వనమబల

94-206/1242

9366 NDX1611707
పపరర: శవ తనజ చసదదలల

94-222/328

9369 MLJ3514064
పపరర: ననగమలలర శశరగ కటటకల

94-206/615

భరస : సరసబశవరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:48
లస: ససస స
94-206/617

9372 NDX0505024
పపరర: శకనవరసరచనరగ సమరబబకస

94-206/618

తసడడ:ట ససబసధనచనరగ సమరబబకస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:48
లస: పప
94-212/997

9375 NDX0505156
పపరర: హనసమసతరరవప మమచరర

94-206/620

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మమచరర
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:50
లస: పప
94-206/1245

తసడడ:ట తపపరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:52
లస: పప
94-206/1247

94-212/996

తసడడ:ట కకటటశశర గబపరస chandolu
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస చరర సమర బకస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ట తపపరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:52
లస: పప
9379 NDX3166394
పపరర: అరరణ కలమమరగ జకకకరరడడడ

9365 NDX0895284
పపరర: శశకళ లసకర

9360 NDX3187275
పపరర: సనరఖ ననరరయణ పప తల

తసడడ:ట చనరయఖ వనమల
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట సప మననథనచనరగ యస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:39
లస: పప

తలర : కమలమమ యస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:65
లస: పప
9376 NDX3194610
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జకకకరరడడడ

94-206/1080

భరస : శకనవరసరచనరగ సమరబబకస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సప మననథ ఆచనరగ యస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:60
లస: ససస స
9373 NDX0852442
పపరర: యస ఈశశర ఆచనరగ

9362 NDX2651396
పపరర: అరవసద లసక

94-212/118

తసడడ:ట కనకయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1047
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవ కకరణ యస
ఇసటట ననస:84-14-1050
వయససస:39
లస: ససస స
9370 NDX0844647
పపరర: పదనమవత యస

94-222/327

తసడడ:ట వనసకట రరవప లసక
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆదతపప
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:38
లస: ససస స
9367 NDX0844704
పపరర: లమవణఖ యస

9359 NDX1851998
పపరర: కరరగసక కగరర

9357 NDX1471150
పపరర: పటదధప కలమమర ఖగరర

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప ఖగరర
ఇసటట ననస:84-14-1046
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కగరర
ఇసటట ననస:84-14-1046
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప పసరరటట
ఇసటట ననస:84-14-1049
వయససస:57
లస: పప
9364 NDX2918555
పపరర: ఉషర రరణణ ఆదతపప

94-210/100

భరస : కకటటశశరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:84-14-1046
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలమరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:84/14/1046
వయససస:48
లస: పప
9361 NDX2514982
పపరర: సరగజన పసరరటట

9356 MLJ3696382
పపరర: పపరరషవత కగరర

9378 NDX3181880
పపరర: అరరణ కలమమరగ జకకకరరడడడ

94-206/1246

భరస : వనసకటటశశరరర జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/1335

9381 NDX3176690
పపరర: అరరణ కలమమరగ జగగరసపటట

94-212/998

భరస : వనసకటటశశరరర జగగరసపటట
ఇసటట ననస:84-14-1051
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/621

9384 NDX0505222
పపరర: ఆదదలకడమ పప తత
స రగ

94-206/622

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:43
లస: ససస స
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9385 NDX0505198
పపరర: శకనవరసరరవప మమచరర
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94-206/623

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మమచరర
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:43
లస: పప
9388 NDX2663938
పపరర: మసరసన బ షపక

94-206/1082

94-206/626

94-206/629

94-206/632

తసడడ:ట వనసకల రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:60
లస: పప
9403 MLJ3513389
పపరర: భబలకకషడ అచచ

94-206/636

94-206/639

తసడడ:ట బకకయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1054
వయససస:75
లస: పప
9409 NDX1476176
పపరర: వనసకటలకడమ కలసచనల

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:31
లస: పప

9395 NDX1409300
పపరర: వవనకరననబ రరడడడ కకననరర

94-206/630

94-206/641

94-206/633

9393 NDX0747915
పపరర: పదమ కకననరర

94-206/628

9396 NDX1518549
పపరర: ససనల కలమమర జజనమల

94-206/1248

9399 NDX0747865
పపరర: దయమకర రరడడడ కకననరర

94-206/634

9402 NDX2831881
పపరర: తతట అనసష

94-206/1249

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:21
లస: ససస స

9404 NDX1840645
పపరర: సరమమమ జఖస పరలకరయల

94-206/637

9405 MLJ2172716
పపరర: శకనస అచచ

94-206/638

భరస : మమరకసడతయబలల పరలకరయల
ఇసటట ననస:84-14-1054
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1054
వయససస:40
లస: పప

9407 NDX2995926
పపరర: శక హరగ అచచ

9408 NDX1475517
పపరర: అరరణన కలమమరగ కలసచనల

9410 NDX0600643
పపరర: వనసకట రరవప కలసచనల

9413 NDX1313097
పపరర: నలగగరగ కరటకలమ
తసడడ:ట నరసససహరరవప కరటకలమ
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:33
లస: పప

94-206/631

తసడడ:ట ఈశశర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:55
లస: పప

94-206/1250

94-206/640

భరస : వనసకట రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1055
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/642

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1055
వయససస:32
లస: పప
94-206/644

94-206/625

తసడడ:ట ఇసరటఅల జజనమల
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:41
లస: పప

9398 NDX0747931
పపరర: రవ కలమమర రరడడడ కకననరర

9401 NDX2831956
పపరర: తతట అనసష

9390 NDX2065333
పపరర: హహమ బసదస కకననరర

భరస : దయమకర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనస అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1054
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1055
వయససస:34
లస: ససస స
9412 NDX1313311
పపరర: శశష పవన కలమమర కటటకలమ

94-206/627

తసడడ:ట రరమబ
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనస అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1054
వయససస:36
లస: ససస స
9406 AP151000372276
పపరర: కకటటశశరరరవప అచచ

9392 NDX0747782
పపరర: మలలర శశరమమ కకననరర

తసడడ:ట ఈశశర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:48
లస: పప
94-206/635

94-206/1081

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట కకషరషరరడడడ గగడతడ టట
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:44
లస: పప
9400 NDX0062943
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ కరశపప

94-206/1083

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:59
లస: ససస స
9397 NDX1075308
పపరర: వనణబగగపరల రరడడడ గగడతడ టట

9389 NDX2667897
పపరర: గగససయ షపక

9387 NDX2669422
పపరర: మహహదదబన షపక

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:68
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర రరడడడ కకననరర
ఇసటట ననస:84-14-1053
వయససస:45
లస: ససస స
9394 NDX0062679
పపరర: వనసకట రతరమమ కరశపప

94-206/624

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మమచరర
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1052
వయససస:57
లస: ససస స
9391 NDX0747816
పపరర: వజయమమ కకననరర

9386 NDX0757161
పపరర: మధససనధన రరవప మమచరర

9411 NDX1313295
పపరర: పదనమవత వనసకటటశశరరర

94-206/643

భరస : వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:52
లస: ససస స
94-206/645

9414 NDX1422591
పపరర: వనసకటటసశరరలల కటటకరల

94-206/646

తసడడ:ట శషయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:56
లస: పప
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9415 NDX3123528
పపరర: శకనవరసరరవప కటటకల
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94-206/1251

తసడడ:ట నరసససహయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:43
లస: పప
9418 NDX0505271
పపరర: గగసరఖ షపక

9416 NDX3121431
పపరర: రరజగశశరగ కటటకల

94-206/1252

భరస : శకనవరసరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:40
లస: ససస స
94-206/647

తసడడ:ట ఖమలద షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:35
లస: ససస స

9419 NDX2100386
పపరర: మసన
ట న షపక

94-206/650

భరస : ఖలదన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:70
లస: ససస స

9422 MLJ3514163
పపరర: గఫరలర షపక

94-206/648

94-206/653

తసడడ:ట మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:73
లస: పప

9425 NDX2861730
పపరర: రమమశ కకరరకలల

9420 MLJ3514361
పపరర: మధరబ షపక

94-206/651

9423 NDX2025022
పపరర: కరరమబలర షపక

94-206/1254

9426 NDX2895670
పపరర: రరమ దతవ కలరకలల

భరస : పపటమ చరణ నలస
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:45
లస: ససస స
9430 NDX1076140
పపరర: ఆరగఫ హహసపసన షపక

94-206/657

94-206/660

94-206/662

తసడడ:ట మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:35
లస: పప

9434 NDX2861961
పపరర: గగస బబష షపక

9437 NDX1075779
పపరర: మమలమబ షపక

94-206/665

9440 NDX1076413
పపరర: మసరసన బ షపక

94-206/1255

9443 NDX1075373
పపరర: మమభబససభబన షపక
తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:49
లస: పప

9432 NDX2107770
పపరర: పపటమ చరణ నలస

94-206/659

9435 NDX1475673
పపరర: ససబబన బ షపక

94-206/661

తసడడ:ట ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/663

9438 NDX0504175
పపరర: రసజజనబ షపక

94-206/664

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:45
లస: ససస స
94-206/666

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:54
లస: ససస స
94-206/668

94-206/656

తసడడ:ట జగమస నలస
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:58
లస: పప

భరస : మమభబససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:50
లస: ససస స
9442 NDX0912253
పపరర: షపక మసరసన వల

94-206/658

తసడడ:ట కలమమ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:29
లస: ససస స
9439 NDX0504209
పపరర: మమలమబ షపక

9431 MLJ3513330
పపరర: అబబబల రహహమ షపక

9429 NDX2114056
పపరర: జరమమ జజసపర నలస

తసడడ:ట పపటమ చరణ నలస
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట ఖమలద షపక
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:67
లస: పప
9436 NDX0503037
పపరర: మసరసనబ షపక

94-206/655

భరస : దరగయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట దరగయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1059
వయససస:28
లస: పప
9433 NDX1076165
పపరర: దరగయమ హహసపసన షపక

9428 NDX1075423
పపరర: జహహరరబ షపక

94-212/1000

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1058
వయససస:57
లస: ససస స
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94-206/654

94-206/652

తసడడ:ట ఖమలద షపక మహమమద
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:84-14-1058
వయససస:38
లస: పప

9427 NDX2107796
పపరర: తషలసస పదనమవత నలస

94-206/649

భరస : అబబబల కలమమ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల కలమమ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:39
లస: పప

9424 NDX0063461
పపరర: మహమమద కరలద షపక

94-206/1253

తసడడ:ట శకనవరసరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1056
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-14-1057
వయససస:39
లస: ససస స

9421 NDX0912519
పపరర: షపక మసరసనబ

9417 NDX3165958
పపరర: గరయతట కటటకల

9441 NDX0912329
పపరర: షపక మమలమల

94-206/667

తసడడ:ట మమబబససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:29
లస: పప
94-206/669

9444 NDX1476390
పపరర: ఖమససస షపక

94-206/670

తసడడ:ట ససదబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:53
లస: పప
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9445 NDX1075605
పపరర: గరలబ షపక
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94-206/671

తసడడ:ట అబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:74
లస: పప
9448 NDX0504142
పపరర: భబలకడమ బతష
స ల

94-206/673

94-206/676

94-206/679

94-206/682

94-206/685

9455 NDX0438200
పపరర: ససరగఖ ససదస

9458 NDX0502872
పపరర: పటణణత రరడడ

9461 NDX0438010
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససదస

94-206/688

9464 NDX0502880
పపరర: చసదట శశఖర రరడడడ ననగబలపరటట

9467 MLJ2175321
పపరర: శరకవణ కలమమరగ కగ

తసడడ:ట కర యస వ రరమకకకషష కలతషరర
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ వనసకట రరమకకషష కగ
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:55
లస: ససస స

9469 MLJ2175313
పపరర: రరమ కకషష కగ యస వ

9470 NDX3098209
పపరర: వనసకటరరవప కలసచనల

94-206/694

తసడడ:ట సరసబయఖ కగ యస వ
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:62
లస: పప
9472 NDX3098308
పపరర: మబరళకకషష కలసచనల
తసడడ:ట వనసకట రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:22
లస: పప

94-206/680

94-206/683

9473 NDX1898230
పపరర: చసదటశశఖర కలసచనల
తసడడ:ట వనసకటరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1066
వయససస:24
లస: పప

9453 NDX0852483
పపరర: చటట మబరగ సటవసత

94-206/678

9456 NDX0502815
పపరర: శకనవరసమమ ననగబలపరటట

94-206/681

94-206/684
9459 NDX0503003
పపరర: చతజతనఖ శరకవణ రరడడడ ననగబలపరటట

తసడడ:ట చసదటశశఖర రరడడడ ననగబలపరటట
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:37
లస: పప
94-206/686

9462 NDX0852772
పపరర: చటట మబరగ వనణబగగపరల రరడడ

94-206/687

తసడడ:ట వనసకట ససబబబరరడడడ చటట మబరగ
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:46
లస: పప
94-206/689

9465 NDX0438044
పపరర: ఆసజననయబలల ససదస

94-206/690

తసడడ:ట వనసకటబదదట ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:81
లస: పప
94-206/692

94-206/693
9468 NDX1619677
పపరర: జగదధశ చసదట సరయ కలతషరర

తసడడ:ట యస వ రరమ కకషష కలతషరర
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:26
లస: పప
94-206/1256

తసడడ:ట చసదట రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:50
లస: పప
94-206/1258

94-206/675

భరస : చసదట శశఖర రరడడడ ననగబలపరటట
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరడడడ ననగబలపరటట
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:62
లస: పప
94-206/691

9450 NDX1750398
పపరర: రమమష మసజల

భరస : వనణబగగపరల రరడడ చటట మబరగ
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:47
లస: పప
9466 NDX0503474
పపరర: వనజషషవ కలతషరర

94-206/677

తసడడ:ట ననరరయణ రరడడడ అర
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:41
లస: పప
9463 NDX0438168
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప ససదస

9452 NDX0503136
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప బతష
స ల

94-206/672

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:76
లస: ససస స
9460 NDX0374363
పపరర: వనసకటబదదట ససదస

94-206/674

తసడడ:ట నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ ననగగశశరరరవప ససదస
ఇసటట ననస:84-14-1062
వయససస:40
లస: ససస స
9457 NDX0437996
పపరర: సరగజన ససదస

9449 NDX0504126
పపరర: వనసకట రమణమమ బతష
స ల

9447 NDX0503151
పపరర: పటసనర బతష
స ల

భరస : కకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:38
లస: పప
9454 NDX0437962
పపరర: వనసకట కకటటశశరగ ససదస

94-221/896

భరస : హసపబసడ Shaik మసరసనశల
ఇసటట ననస:84-14-1060
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ ననగఈశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1061
వయససస:37
లస: ససస స
9451 NDX0504035
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

9446 NDX2743078
పపరర: షపక ససమరర షపక

9471 NDX3132727
పపరర: ధనలకడమ కలసచనల

94-206/1257

తసడడ:ట వనసకటరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1065
వయససస:42
లస: ససస స
94-206/695

9474 NDX1893883
పపరర: వనసకట రరవప కలసచలర

94-206/696

తసడడ:ట చసదట రరవప కలసచలర
ఇసటట ననస:84-14-1066
వయససస:50
లస: పప
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9475 NDX2984771
పపరర: రరజశశఖర కటటకల
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94-206/1259

తసడడ:ట సరసబశవరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:84-14-1066
వయససస:30
లస: పప
9478 NDX0504233
పపరర: కసన
స రగ అడపర

94-206/699

94-206/702

94-206/705

94-206/708

94-206/711

94-206/714

94-206/717

తసడడ:ట పసచచయఖ గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:65
లస: పప

9488 NDX0504282
పపరర: రమణ మననరస

9491 NDX1475350
పపరర: రరమసరశమ మననరస

9494 MLJ3512589
పపరర: శకదతవ రరమశశటట

9497 NDX1475616
పపరర: గగవరరన డబబబరపప

94-206/720

9500 MLJ3514429
పపరర: హరగబబబబ రమశశటట

94-206/709

9503 AP151000372224
పపరర: శవలకడమననరరయణ కలసచనల
భరస : అసజయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:84-14-1073
వయససస:54
లస: ససస స

9483 NDX0503201
పపరర: లకడమ మననరస

94-206/704

9486 NDX0503243
పపరర: శకనవరసరరవప మననరస

94-206/707

9489 MLJ3514395
పపరర: శకనవరస మననరమ

94-206/710

తసడడ:ట రమసరశమ మననరమ మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1069
వయససస:37
లస: పప
94-206/712

9492 NDX1840652
పపరర: లలమవత బతష
స ల

94-206/713

భరస : వనసకరటరతరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1070
వయససస:54
లస: ససస స
94-206/715

9495 NDX1933598
పపరర: రరమ లకమమమ చమట

94-206/716

భరస : గగవసద చమట
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:43
లస: ససస స
94-206/718

9498 NDX1905498
పపరర: గగపస చమట

94-206/719

తలర : గగవసద చమట
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:29
లస: పప
94-206/721

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప రమశశటట
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:43
లస: పప
94-206/723

94-206/701

తసడడ:ట అరరర నరరవప మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1068
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట కరశయఖ డబబబరపప
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:29
లస: పప
9502 AP151000372205
పపరర: శకనస గగలర పప ట లల

94-206/706

భరస : హరగబబబబ రమశశటట
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:60
లస: ససస స
9499 NDX1076033
పపరర: లకడమననరరయణ గగలర పప ట లల

9485 NDX0503185
పపరర: వనసకరయమమ మననరస

9480 NDX1475855
పపరర: ససధనకర రరవప దసడత

భరస : శకనవరసరరవప మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1068
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట పసచచయఖ మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1069
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1070
వయససస:59
లస: పప
9496 AP151000372206
పపరర: తరరపతమమ గగలర పప ట లల

94-206/703

భరస : రరజ మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1069
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమసరశమ మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1069
వయససస:45
లస: పప
9493 NDX1840595
పపరర: వనసకరటరతరస బతష
స ల

9482 NDX0504498
పపరర: సరసబశవరరవప పప సర

94-206/698

తసడడ:ట పటసరద రరవప దసడత
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:41
లస: పప

భరస : అరరర నరరవప మననరస
ఇసటట ననస:84-14-1068
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకమ రరవప జడపలర
ఇసటట ననస:84-14-1068
వయససస:42
లస: పప
9490 NDX0504258
పపరర: రరజ మననరస

94-206/700

తసడడ:ట ననగయఖ పప సర
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:72
లస: పప

భరస : తరరపత జడపలర
ఇసటట ననస:84-14-1068
వయససస:40
లస: ససస స
9487 NDX0503276
పపరర: తరరపతయఖ జడపలర

9479 NDX0503979
పపరర: ఆదదలకడమ పప సర

9477 MLJ3514080
పపరర: వనసకటచగడతశశరర పప సర

భరస : ననగగశశరరరవప పప సర
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప సర
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప పప సర
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:44
లస: పప
9484 NDX0504001
పపరర: శవపరరశత జడపలర

94-206/697

భరస : ససధనకర రరవప దసడత
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస మబరగస కసన
స రగ
ఇసటట ననస:84-14-1067
వయససస:47
లస: ససస స
9481 NDX0504456
పపరర: ననగగశశరరరవప పప సర

9476 NDX1475368
పపరర: కలమఖణణ దసడత

9501 NDX2184844
పపరర: ననగగశశర రరవప గగలర పప ట లల

94-206/722

తసడడ:ట పసచచయఖ జ
ఇసటట ననస:84-14-1072
వయససస:52
లస: పప
94-206/724

9504 NDX0503961
పపరర: ధనలకడమ బబణనల

94-206/725

భరస : గగరగధర బబణనల
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:45
లస: ససస స
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94-206/726

భరస : భదటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:52
లస: ససస స
94-206/729

తసడడ:ట భదటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:38
లస: పప
94-206/731

భరస : కలమమర సరశమ గబసడరర
ఇసటట ననస:84-14-1076
వయససస:36
లస: ససస స
94-206/734

భరస : మలర కరరరర న రరవప మమరగకనపలర
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:34
లస: ససస స
94-206/737

94-206/740

94-212/1001

94-206/744

భసధసవప: కళళఖణణ సప మవరపప
ఇసటట ననస:84-14-1079
వయససస:22
లస: పప

94-206/735

9518 NDX0062828
పపరర: శకనవరస సరగర కకకసనరగ

9521 NDX0062562
పపరర: వనసకటటశశరరర కరమననన

9524 MLJ3512522
పపరర: కలమఖన సప మమవరరపప

94-206/746

94-206/738

9513 NDX0063073
పపరర: పరవన కకకసనరగ

94-206/733

9516 NDX0063693
పపరర: రమమదతవ కకకసనరర

94-206/736

9519 NDX1977307
పపరర: రరమకకషష తతట

94-206/739

తసడడ:ట సతఖస తతట
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:49
లస: పప
94-206/741

94-210/1088
9522 NDX2830875
పపరర: వనసకట రరమ కలమమర పబబత

తసడడ:ట బలరరమకకషష పబబత
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:46
లస: పప
94-206/742

9525 NDX2531242
పపరర: సరయ కకరణమయ సప మవరపప

94-206/743

భరస : మలర కరరరర నరరవప సప మమవరరపప
ఇసటట ననస:84-14-1079
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : కలమఖణణ సప మవరపప
ఇసటట ననస:84-14-1079
వయససస:24
లస: ససస స

9527 NDX2517621
పపరర: కకరణమయ సప మవరపప

94-212/1286
9528 NDX3283314
పపరర: మలర కరరరర న రరవప సప మమవరరపప

94-206/745

9530 AP151000372241
పపరర: మమరరతకకషప ర .కకపపరరజ

భసధసవప: కలమఖణణ సప మమవరరపప
ఇసటట ననస:84-14-1079
వయససస:55
లస: పప
94-206/747

తసడడ:ట రరమసరశమ కకపపరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1081
వయససస:49
లస: పప
94-206/1260

94-205/994

భరస : ఆసజననయబలల కకకసనరర
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట కలమఖణణ సప మవరపప
ఇసటట ననస:84-14-1079
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమరరత కకశశరర కకపపరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1081
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట కకషష రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-14-1081
వయససస:40
లస: పప

9515 NDX0504340
పపరర: చనరమమమయ తతట

9510 NDX2895506
పపరర: శకలకడమ బబబచడడగబ

తసడడ:ట ఆసజననయబలల కకకసనరర
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కలమమర పబబత
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:42
లస: ససస స

9532 NDX2861268
పపరర: రసగర రరవప శరనస

94-206/732

తసడడ:ట ఆసజననయబలల కకకసనరగ
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ట సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:54
లస: పప

9529 MLJ2177798
పపరర: శశభబరరణణ కకపపరరజ

9512 NDX1750380
పపరర: బబజ షపక

94-206/728

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బబబచడడగబ
ఇసటట ననస:84-14-1076
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమబ తతట
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:84-14-1078
వయససస:72
లస: ససస స

9526 NDX2517613
పపరర: మహహశశర సప మవరపప

94-206/730

తసడడ:ట కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-14-1076
వయససస:24
లస: పప

9514 NDX2171973
పపరర: లకడమ మమరగకనపలర

9523 NDX2918696
పపరర: లలత కలమమరగ పబబత

9509 NDX0694778
పపరర: భదటయఖ అచచ

9507 NDX0062703
పపరర: వనసకట రరవప అచచ

తసడడ:ట భదటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట నరసయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:57
లస: పప

9511 NDX1475699
పపరర: భవరన గబసడరర

9520 NDX0063107
పపరర: నరసససహ రరవప తతట

94-206/727

తసడడ:ట గగరగధర బబణనల
ఇసటట ననస:84-14-1074
వయససస:29
లస: పప

9508 NDX0062778
పపరర: శకనవరస రరవప అచచ

9517 NDX0062737
పపరర: సరమమమ జఖస తతట

9506 NDX0503383
పపరర: ఉదయ రరమ బబణనల

9533 NDX2861201
పపరర: లకడమ శరనస
భరస : రసగర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-14-1081
వయససస:33
లస: ససస స

94-206/1261

9531 MLJ2170892
పపరర: వనసకట రరఘవ కలమమర
కకపపరరజ
తసడడ:ట రరమసరశమ కకపపరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1081
వయససస:58
లస: పప

94-206/748

9534 NDX0852384
పపరర: కర సరయ లకడమ

94-206/749

తసడడ:ట వనసకట రరఘవ కలమమర కర
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:29
లస: ససస స
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9535 NDX0505248
పపరర: లలమ ననగమణణ ససగబరన

94-206/750

భరస : వనసకట వర పటసరద ససగబరన
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:41
లస: ససస స
9538 NDX1076199
పపరర: పటసరద కకలమ

94-206/753

తసడడ:ట కకషషయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:44
లస: పప
9541 NDX1313493
పపరర: కకటటశశర రరవప తతట

94-206/756

94-206/758

9547 NDX2500817
పపరర: సబహ సయయద

94-206/761

94-206/764

94-213/584

94-213/587

94-206/1262

9545 MLJ3513181
పపరర: గగససయమ సయఖద

94-206/759

94-213/851

94-213/589

9543 NDX1255652
పపరర: నసరససకర రరవప కకషన

94-206/757

9546 MLJ3513694
పపరర: సయఖద జజన

94-206/760

తసడడ:ట ఖమశస సయఖద
ఇసటట ననస:84-14-1084
వయససస:47
లస: పప

9548 NDX0062638
పపరర: ఇమమమబనరసర బబగస పఠరన

9551 NDX2839553
పపరర: ససధ రరణణ కలరగక

94-206/755

తసడడ:ట మబరళమహన
ఇసటట ననస:84-14-1083
వయససస:37
లస: పప

94-206/762

9549 NDX1898420
పపరర: జజవద సయఖద

94-206/763

తసడడ:ట ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:84-14-1085
వయససస:24
లస: పప
94-206/1263

9554 NDX1273135
పపరర: ఖమజజ రసనలల షపక

9557 NDX1936360
పపరర: నరసససహ రరవప కటకస

9560 NDX2668143
పపరర: మహబబబ బబష షపక

9552 SQX1962398
పపరర: వనసకట రరడడడ కలరరక

95-1/900

తసడడ:ట బబపసరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:84-14-1086
వయససస:63
లస: పప
94-213/585

9555 NDX1273127
పపరర: ససభబనభ షపక

94-213/586

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:62
లస: ససస స
94-213/588

తసడడ:ట ససతయఖ కటకస
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట ఖససస బబష మహమమద
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:32
లస: పప

భరస : యబగరసధర పప గగరగ
ఇసటట ననస:84-14-1089
వయససస:26
లస: ససస స

9542 NDX2861607
పపరర: రరమసరశమ కకపపరరజ

94-206/752

తసడడ:ట రరమయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:72
లస: పప

భరస : మమబబ బశర దనదతకలల
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట ఖమజజవల
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:32
లస: పప

9562 NDX1919457
పపరర: లకడమ శశశలజ పప గగరగ

9540 NDX1076603
పపరర: కకషషయఖ కకలమ

94-206/754

భరస : వసశధర రరడడడ కలరగక
ఇసటట ననస:84-14-1086
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:34
లస: ససస స

9559 NDX2676112
పపరర: మసరసన బబష షపక

9539 NDX0505305
పపరర: వనసకట వర పటసరద ససగబరన

భరస : ససభబననన న పఠరన
ఇసటట ననస:84-14-1085
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ట కరరమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-14-1085
వయససస:68
లస: పప

9556 NDX1273143
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:ట వశశననధస సరకకరగ
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:84-14-1084
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన సయయద
ఇసటట ననస:84-14-1085
వయససస:22
లస: ససస స

9537 NDX1619651
పపరర: వనసకట చతజతనఖ సరకకరగ

భరస : వనసకట రరఘవ కలమమర కకపపరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ శరసససన లల కకపపరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:81
లస: పప

9544 NDX1075803
పపరర: మబరళమహన నసశసకరపప
నసససకరపప
తసడడ:ట పసచచయఖ నసశసకరపప
ఇసటట ననస:84-14-1083
వయససస:67
లస: పప

9553 NDX2137256
పపరర: సరశత కటకస

94-206/751

తసడడ:ట సరసబశవరరవప ససగబరన
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట ననగయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-14-1082
వయససస:73
లస: పప

9550 MLJ3513231
పపరర: ససభబన ఖమన పఠరన

9536 MLJ2170975
పపరర: రమమదతవ కకపపరరజ

9558 NDX2675924
పపరర: ససలలమన బబష షపక

94-213/850

తసడడ:ట ఖససస బబష మహమమద
ఇసటట ననస:84-14-1088
వయససస:33
లస: పప
94-210/859

9561 NDX2668218
పపరర: ఖససస బబష మహమమద

94-213/852

తసడడ:ట ఖససస బబష మహమమద
ఇసటట ననస:84-14-1088, 5 TH LINE
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: ససలలమన బబష షపక
ఇసటట ననస:84-14-1088, 5 TH LINE
వయససస:71
లస: పప

9563 NDX0389080
పపరర: మహన వషష
ష మలకల

9564 AP151000405270
పపరర: బబ స ఆరగగఖ

తసడడ:ట సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:84/14/1090
వయససస:38
లస: పప

94-212/120

94-212/121

తసడడ:ట ఆసథదనసరశమ ఆరగగఖ
ఇసటట ననస:84/14/1090
వయససస:50
లస: పప
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9565 NDX2811529
పపరర: వజయ కలమమర అధతరకకడత

94-212/1002

9566 NDX2923134
పపరర: వజయ కలమమర అధతరగకదన

94-212/1003

తసడడ:ట రరమస కలటటట ననయర అధతరకకడత
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట రరమస కలటటట నరరర అధతరగకదన
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:71
లస: పప

9568 NDX1347244
పపరర: షబర మమర షపక

9569 MLJ3412558
పపరర: ఎలజబబత ఆరగగఖ

94-213/591

తసడడ:ట అబబబల ఖమదర బబష
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:28
లస: ససస స
9571 NDX0895334
పపరర: ససనత గదతబ
భరస : చసదట బబబబ
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:40
లస: ససస స
9574 MLJ3405479
పపరర: వనసకటబచనరగ మకకపరటట
తసడడ:ట రరమమచనరగ
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:56
లస: పప
9577 NDX1536996
పపరర: రగషమ ననయబడడ దనసరగ

94-213/599

9586 NDX2775690
పపరర: గరగకపరటట గరత కరవఖ

94-213/602

94-213/604

భరస : ససతనరరమ సరశమ చలర పలర
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:60
లస: ససస స

94-210/101

94-212/1006

94-213/600

94-213/603

94-212/1004

9579 AP151000408414
పపరర: రమమదతవ దనసరర

9590 NDX2886745
పపరర: నహరగక చలర పలర

9593 NDX2886786
పపరర: ససధనకర చలర పలర
తసడడ:ట ససతనరరమ సరశమ చలర పలర
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:36
లస: పప

94-213/601

9582 NDX2928620
పపరర: ననగవరపప పలర వ

94-213/1040

భరస : శరసడడలఖ ననగవరపప
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/1005

తసడడ:ట రరమచసదట రరవప గరగకకపరటట
ఇసటట ననస:84-14-1093
వయససస:52
లస: పప
94-207/678

9588 MLJ3690898
పపరర: ఆసజననయబలల తతట

94-212/122

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:84/14/1094
వయససస:56
లస: పప
94-115/1158

తసడడ:ట ససతనరరమ సరశమ చలర పలర
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:32
లస: ససస స
94-206/1265

9576 NDX2913002
పపరర: ననగవరపప శరసడడలఖ

94-213/605 9585 NDX2800225
9584 AP151000405273
పపరర: లకడమ పటసరదరరవప టసగబటటరర
పపరర: వర రరఘవయఖ గరగకకపరటట

9587 NDX2952174
పపరర: పనయఖ కకసడపలర

94-213/597

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట శరసబయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-14-1094
వయససస:58
లస: పప
94-213/1041

9573 AP151000408441
పపరర: ఆరగగఖఅసతతనమమ

తసడడ:ట శకధర మబరగస ననగవరపప
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1092
వయససస:69
లస: పప

భరస : పనయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-14-1094
వయససస:56
లస: ససస స
9592 NDX2886737
పపరర: రమమదతవ చలర పలర

9575 NDX1730440
పపరర: పటతతఖష దనసరగ

9581 NDX0499640
పపరర: దనసరగ వనసకట శకనవరస రరవప

94-213/594

భరస : అసతతనసరశమ
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1093
వయససస:20
లస: ససస స
9589 NDX2928646
పపరర: నరసమమ కకసడపలర

94-213/596

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:74
లస: ససస స
9583 MLJ3689650
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప
టసగబటటరర
తసడడ:ట వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1092
వయససస:67
లస: పప

9572 NDX1347228
పపరర: ఫరతమ షపక

9578 NDX0552554
పపరర: రరమమరరవప సససకర

9570 NDX0390054
పపరర: సబత ఆరగగఖ
భరస : బబ స
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1091
వయససస:26
లస: ససస స
9580 AP151000408423
పపరర: సరమమమ జఖస దనసరగ

94-213/592

భరస : అబబబల ఖమదర బబష
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:48
లస: ససస స
94-213/598

94-213/590

తసడడ:ట అబబబల ఖమదర బబష
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:84-14-1090
వయససస:36
లస: ససస స
94-213/595

9567 NDX1347236
పపరర: ఫహహమ ససలమసన షపక

9591 NDX2886752
పపరర: ససతనరరమ సరశమ చలర పలర

94-206/1264

తసడడ:ట భమమరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:66
లస: పప
94-206/1266

9594 NDX2719144
పపరర: చలర పలర ససతనరరమసరశమ

94-212/1007

తసడడ:ట భమ రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:66
లస: పప
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9595 NDX2719151
పపరర: చలర పలర రమదతవ
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94-212/1008

భరస : శత రరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:60
లస: ససస స
94-213/606

9601 MLJ3691797
పపరర: హహసపసన షపక

94-213/609

94-213/612

94-213/615

94-212/1012

తసడడ:ట రమమసజనఉలక గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:36
లస: పప

9616 MLJ3696895
పపరర: హహమలత సససకర

94-212/1015

9605 MLJ3689437
పపరర: భబసకర రరవప కటకస

9608 NDX2709418
పపరర: వజయలకడమ చమకలరగస

94-213/618

94-213/613

తసడడ:ట మహహశశరరరవపగబపరస కకనశశటట
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:32
లస: పప

9606 MLJ3691870
పపరర: ననగగశశర రరవప తలర స

94-213/614

94-29/903

9609 NDX3025285
పపరర: శకలకడమ గగనసగబసటర

94-212/1011

భరస : ఆడడబటబ ఆసజననయ రరవప చమకలరగస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శక రమమసజనఉలక గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:62
లస: ససస స

9611 NDX3020005
పపరర: అరరణ దతవర శశటట

9612 NDX3020575
పపరర: శశశలజ గగనసగబసటర

9614 NDX1060490
పపరర: వనసకట అననష ససరర

9617 NDX1471853
పపరర: పదనమవత యసదటపగ
ట డ

9620 MLJ3693447
పపరర: వనసకటరమమదతవ కకనశశటట

9623 MLJ3405834
పపరర: వనసకటననగకలమమర చటట
తసడడ:ట ససబటమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:40
లస: పప

94-213/611

Deleted

94-212/1013

94-212/1014

భరస : మణణకరసత గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:30
లస: ససస స
94-213/616

9615 NDX0546762
పపరర: శరరష రరణణ అనరవరపప

94-213/617

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:32
లస: ససస స
94-213/619

9618 NDX1060045
పపరర: పదనమవత సనరర

94-213/620

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:51
లస: ససస స
94-213/622

భరస : మహహశశరరరవప గబపరస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:56
లస: ససస స
94-213/624

9603 NDX0494872
పపరర: అజయ కలమమర బసగగమలర

తసడడ:ట వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:54
లస: పప

భరస : వర ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:48
లస: ససస స
94-213/621

94-213/608
9600 NDX0384040
పపరర: వనసకటచలమయఖ కనమరర పపడడ

తసడడ:ట చనర రరడడయఖ బసగగమలర
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కరజజ
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:51
లస: ససస స
9622 MLJ3689403
పపరర: వనసకటసరథ కకనశశటట

94-213/610

భరస : నగరజ దతవర శశటట
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:37
లస: ససస స
9619 NDX1383579
పపరర: ఉష శక కరజజ

9602 NDX1096817
పపరర: శశశలజ వనలర మల

94-212/1010

తసడడ:ట పరలలసకయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1096
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట చతనరకగశవపలల
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:61
లస: పప

9613 NDX2949576
పపరర: లలక ఆడడబథన ననగసరయ
చమకలరగస
తలర : వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:21
లస: పప

94-213/607

భరస : రరజమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1097
వయససస:31
లస: పప

9610 NDX3020609
పపరర: మణణకరసత గగనసగబసటర

9599 MLJ3691789
పపరర: గగస షపక

9597 NDX2846699
పపరర: చలర పలర నహరగక

తసడడ:ట ససతనరరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట మరర
ఇసటట ననస:84-14-1096
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట చనసద
ఇసటట ననస:84-14-1096
వయససస:82
లస: పప

9607 MLJ3691896
పపరర: చననరరరడడయఖ బసగగమళళ

94-212/1009

తసడడ:ట శత రరమసరశమ
ఇసటట ననస:84-14-1095
వయససస:36
లస: పప

9598 AP151000408043
పపరర: వనసకటససతనమహలకడమ
కనమరర పపడడ
భరస : వనసకటచలమయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1096
వయససస:51
లస: ససస స

9604 MLJ3691888
పపరర: రరజశశఖర తలర స

9596 NDX2719169
పపరర: చలర పలర ససధకర

9621 NDX1059872
పపరర: అనసనయ సనరర

94-213/623

భరస : వనసకట గబరగరసగస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:88
లస: ససస స
94-213/625

9624 MLJ3691946
పపరర: బబలమజ కరజ

94-213/626

తసడడ:ట వనసకట ససబటమణఖస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:56
లస: పప
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9625 NDX0957324
పపరర: పపలమరరరవప సనరగ
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94-213/627

తసడడ:ట వనసకట గబరరలసగస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:57
లస: పప
9628 NDX2869907
పపరర: దదననశ రరజ చతటట జనగరస

94-213/1042

94-213/628 9627 NDX2711299
9626 NDX1273192
పపరర: మహహశశర రరవప గబపరస కకనశశటట
పపరర: ఆడడబథన ఆసజననయరరవప
చమకలరగస
తసడడ:ట శసకరరరవప కకనశశటట
తలర : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1099
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:65
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

94-213/853

9629 MLJ3696325
పపరర: వనసకట లకడమ బసదదమళళ

94-210/105

తసడడ:ట మదన మహన చతటట జనగరస
ఇసటట ననస:84-14-1099
వయససస:51
లస: పప

భరస : చన రరడడయఖ బసదదమలర
ఇసటట ననస:84-14-1107
వయససస:55
లస: ససస స

9631 NDX2992550
పపరర: హహమ కలమమరగ కరక

9632 NDX0390914
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-206/1267

భరస : ననరరయణ కరక
ఇసటట ననస:84-14-1210
వయససస:47
లస: ససస స
9634 NDX1405902
పపరర: ఆషర పరరశన షపక

94-241/954

94-207/679

94-205/814

94-206/768

94-210/124

94-210/130

భరస : బబలమజ తనరరర
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:30
లస: ససస స

94-206/766

94-206/769

9653 NDX3285590
పపరర: బబలమజ తనరరర
తసడడ:ట ససబబరరవప తనరరర
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:35
లస: పప

9639 NDX2335123
పపరర: అమరరలలమహ షపక

94-206/765

9642 NDX2107754
పపరర: సబబరర గగరరశ బబబచడడగబ

94-206/767

9645 MLJ3411410
పపరర: షరహహననబబగస షపక

94-210/123

తసడడ:ట మబసస ఫర షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1120
వయససస:36
లస: ససస స
94-210/125

9648 AP151000405393
పపరర: సరసబశవరరవప నగగరగ

94-210/126

తసడడ:ట ససబబయఖ నగగరగ
ఇసటట ననస:84-15-1120
వయససస:66
లస: పప
94-210/131

తసడడ:ట చనర ససబటహమణఖస వనళర ళలమ
ఇసటట ననస:84-15-1123
వయససస:52
లస: పప
94-206/1338

94-206/1273

తసడడ:ట శకనవరస రరవప బబబచడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1076
వయససస:23
లస: పప

9644 NDX1076173
పపరర: శకనవరసరరవప బయలమడడగబ

9650 AP151000405459
పపరర: శకనవరసరరవప వనళర ళలమ

9636 NDX3008646
పపరర: తషలశ ససకలరగ

తసడడ:ట ససబబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-126
వయససస:22
లస: పప

భరస : అదనమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1120
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబటహమణఖస వనళర ళలమ
ఇసటట ననస:84-15-1123
వయససస:70
లస: ససస స
9652 NDX3257268
పపరర: మహహశశరగ తనరరర

94-206/1288

9641 NDX1076207
పపరర: రతస మమ బయలమడడగబ

9647 NDX2064855
పపరర: బబ జజన షపక

94-241/953

భసధసవప: షపక మసరసణణ
ఇసటట ననస:84-15-11/9
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట వరరసరశమ బయలమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1076
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప నగగరగ
ఇసటట ననస:84-15-1120
వయససస:45
లస: ససస స
9649 AP151000408038
పపరర: కకటటశశరమమ వనళర ళలమ

94-206/1268

భరస : వరరసరశమ బయలమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1076
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట మమణణకఖస వపసదరర
ఇసటట ననస:84-15-1076
వయససస:36
లస: పప
9646 MLJ3694064
పపరర: ధనలకడమ నగగరగ

9638 NDX3088333
పపరర: సరయ శశ శశఖర కకసగల

9633 NDX0390880
పపరర: శవ పటసరద బతష
స ల
తసడడ:ట హనసమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1279
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:84-15-118
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:84-15-713
వయససస:52
లస: పప
9643 NDX1475533
పపరర: ససబటహమణఖస వపసదరర

94-241/952

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-14-1487
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: మసరసణణ షపక
ఇసటట ననస:84-15-11/9
వయససస:33
లస: ససస స
9640 AP151000366393
పపరర: లకమణరరవప బసడడ�

9635 NDX2837862
పపరర: జన బబగబమ షపక

9630 MLJ3696408
పపరర: శవమమ బతష
స ల
భరస : బబలర యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1107
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవ పటసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-14-1279
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-14-1279
వయససస:24
లస: ససస స
9637 NDX2954006
పపరర: తషలశ ససకలరగ

94-210/104

9651 NDX2862852
పపరర: దన లకడమ కరయల

94-207/680

భరస : గణణశ బబబబ కరయల
ఇసటట ననస:84-15-1126
వయససస:44
లస: ససస స
94-206/1353

9654 MLJ3411030
పపరర: శవకలమమరగ తతట

94-210/136

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1128
వయససస:38
లస: ససస స
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9655 AP151000408138
పపరర: కకటటశశరమమ తతట

94-210/137

భరస : శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1128
వయససస:44
లస: ససస స
9658 MLJ3693744
పపరర: రరజగశశరగ ననయబడడ

94-210/153

94-213/854

94-210/158

94-210/161

94-207/681

94-210/200

94-230/29

భరస : సరసబశవ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:84-15-1152
వయససస:61
లస: ససస స

9668 MLJ3689718
పపరర: వనసకట ఫణణసదట బసడడకలలర

9671 NDX1279983
పపరర: రరజఖలకడమ దళవరయ

9674 NDX1835026
పపరర: అనల కలమమర దలవరయళ

9677 NDX0117952
పపరర: సరగజన దళవరయ

94-211/78

9680 MLJ3394541
పపరర: వనసకటనరసమమ జకరక

94-210/162

9683 MLJ3693892
పపరర: సరమమమ జఖస కనగరల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1152
వయససస:59
లస: ససస స

9663 NDX0169896
పపరర: ససధనఖరరణణ తతట

94-210/157

9666 MLJ3693736
పపరర: సరళ లకడమ బసడడకలలర

94-210/160

9669 NDX0499335
పపరర: వరయఖ బసడడకలలర

94-210/163

తసడడ:ట రరమయఖ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1133
వయససస:63
లస: పప
94-210/198

94-210/199
9672 NDX1996661
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప బయమఖ

తసడడ:ట వనసకటరరవప బయమఖ
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:61
లస: పప
94-212/134

9675 NDX1308386
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప దళవరయ

94-230/28

తసడడ:ట అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:55
లస: ససస స
94-230/30

9678 NDX0438937
పపరర: సరసరరజఖస దళవరయ

94-230/31

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:55
లస: ససస స
94-230/33

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-15-1150
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1499

94-210/155

భరస : వరయఖ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1133
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ట ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1150
వయససస:42
లస: పప
9682 NDX3276102
పపరర: సరబబటజఖస కనగరల

94-210/159

తసడడ:ట అసకమమ రరవప దళవయళ
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:55
లస: ససస స
9679 MLJ3689825
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చటబట

9665 NDX0170639
పపరర: వజయలకడమ తతట.

9660 MLJ3688629
పపరర: పపరష చసదటరరవప ననయబడడ

తసడడ:ట మసరసననటవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1132
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ట రరఘవయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1146
వయససస:69
లస: పప
9676 NDX0118695
పపరర: ననగగశశరర పప లశశటట

94-210/156

తసడడ:ట వరయఖ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1133
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:84-15-1142
వయససస:20
లస: పప
9673 NDX1470178
పపరర: ససబబబ రరవప దళవరయ

9662 NDX0173013
పపరర: రమమదతవ తనడడ

94-210/152

తసడడ:ట వనసకటరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-15-1131
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసననటవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1132
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట వరయఖ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1133
వయససస:29
లస: పప
9670 NDX2984276
పపరర: సమరపణ పపపపల

94-210/154

భరస : సతష taadi
ఇసటట ననస:84-15-1132
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసననటవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1132
వయససస:36
లస: ససస స
9667 MLJ3689726
పపరర: వ ఏ ననగరరరర న బసడడకలలర

9659 NDX1682997
పపరర: శకధర బబ డడ

9657 NDX1480797
పపరర: కలపన కలమమరగ బబ డడ

భరస : శకధర బబ డడ
ఇసటట ననస:84-15-1131
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట బబబబరరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:84-15-1131
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట పపరషచసదటరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1131
వయససస:20
లస: ససస స
9664 NDX0173237
పపరర: శరకవణణ దసరర తతట

94-210/138

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:84-15-1128
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపరషచసదటరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-15-1131
వయససస:39
లస: ససస స
9661 NDX2674646
పపరర: ననయబడడ చసదదక
ట

9656 MLJ3404050
పపరర: శసకరరరవప తతట

9681 NDX0867846
పపరర: దసరరరపటసరదస జకరక

94-230/34

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర జకరక
ఇసటట ననస:84-15-1150
వయససస:39
లస: పప
94-211/82

9684 MLJ3689783
పపరర: సరసబశవరరవప కనగరల

94-211/83

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1152
వయససస:67
లస: పప
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9685 NDX1659673
పపరర: రసగ పటశరసత బహదసరరర

94-211/84

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప బహదసరరర
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:29
లస: ససస స
9688 MLJ3693926
పపరర: బ.లలతన రరణణ

94-211/87

94-211/90

94-212/137

94-212/140

94-212/143

94-212/148

94-206/1278

తసడడ:ట సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1159
వయససస:39
లస: పప

9698 MLJ3689981
పపరర: పటకరశరరవప రరయ

9701 NDX1835547
పపరర: రరజఖ లకడమ ఇలలర సదసల

9704 NDX2049576
పపరర: అరరణ కలమమర పప తల

9707 NDX0547075
పపరర: కగశవ పరరశత పబబత

94-207/682

9710 NDX1470319
పపరర: అసజయఖ కరష

94-212/141

9713 NDX2353134
పపరర: శకనవరస రరవప లకకకజ
తసడడ:ట సతఖ ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1159
వయససస:54
లస: పప

9693 MLJ3694213
పపరర: కకషషవనణణ రరయ

94-212/136

9696 NDX0732990
పపరర: శశషమమ నమమల

94-212/139

9699 NDX0788877
పపరర: ససబబబరరవప నమమల

94-212/142

తసడడ:ట కకటయఖ నమమల
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:75
లస: పప
94-212/144

9702 NDX0499954
పపరర: కకటటశశర రరవప యలలర సదసల

94-212/145

తసడడ:ట వనసకట శవయఖ యలలర సదసల
ఇసటట ననస:84-15-1155
వయససస:42
లస: పప
94-212/149

9705 NDX1471234
పపరర: శకనవరస పప తల

94-212/150

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-15-1157
వయససస:34
లస: పప
94-212/153

9708 NDX0499111
పపరర: పబబత దతవశసకర

94-212/154

తసడడ:ట బలరరమ కకషష పబబత
ఇసటట ననస:84-15-1158
వయససస:39
లస: పప
94-211/92

తసడడ:ట చతనరయఖ కరష
ఇసటట ననస:84-15-1159
వయససస:29
లస: పప
94-212/156

94-211/89

భరస : ససబబబరరవప నమమల
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : దతవ శసకర పబబత
ఇసటట ననస:84-15-1158
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లకకకచన
ఇసటట ననస:84-15-1159
వయససస:49
లస: ససస స
9712 MLJ3404043
పపరర: షసషపర షపక

94-212/138

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-15-1157
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట పపరషచసదట రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1158
వయససస:19
లస: పప
9709 NDX2921054
పపరర: అచసతనసబ లకకకచన

9695 MLJ3694205
పపరర: వజయకకమమరగ రరయ

9690 NDX1482496
పపరర: లకడమకరసత బ

తసడడ:ట పటకరశరరవప రరయ
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవయఖ ఇలలర సదసల
ఇసటట ననస:84-15-1155
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-15-1157
వయససస:52
లస: ససస స
9706 NDX3111788
పపరర: వజయ దసరర రరవప ఆకలల

94-212/135

తసడడ:ట సనరయఖ రరయ
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఇలలర సదసల
ఇసటట ననస:84-15-1155
వయససస:32
లస: ససస స
9703 NDX2050979
పపరర: వనసకటరమణ పప తల

9692 NDX1835521
పపరర: మమధసరగ లత నమమల

94-211/86

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:32
లస: పప

భరస : పటకరశరరవప రరయ
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరవప నమమల
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:49
లస: పప
9700 NDX1835570
పపరర: పరవన ఇలలర సదసల

94-211/88

తసడడ:ట వనసకట రమణ నమమల
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ నమమల
ఇసటట ననస:84-15-1154
వయససస:47
లస: ససస స
9697 NDX0788737
పపరర: వనసకట రమణ నమమల

9689 MLJ3693900
పపరర: బ.రరఘవమమ

9687 MLJ3693918
పపరర: బ.తతజజలత

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బ.ఏస.ఆర.పటబరయక
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట పటబరయక
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:43
లస: పప
9694 NDX0732586
పపరర: తతనన అసకమమ నమమల

94-211/85

తసడడ:ట శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1153
వయససస:58
లస: ససస స
9691 MLJ3689791
పపరర: బ.వ.ఉమమమహహశశరరరవప

9686 MLJ3693934
పపరర: బ.దధపసస

9711 NDX0881953
పపరర: బబగస షపక

94-212/155

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1159
వయససస:60
లస: ససస స
94-212/157

9714 NDX0062885
పపరర: పపషపలత దదసడడ

94-206/770

తసడడ:ట అరరర న రరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:84-15-1161
వయససస:30
లస: ససస స
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94-206/771

తసడడ:ట అరరర న రరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:84-15-1161
వయససస:36
లస: పప
9718 NDX2713030
పపరర: దన శకనవరస రరవప వర వలర

94-206/1084

94-212/163

9730 NDX2108844
పపరర: ధరమ తతజ బబచన

94-212/166

94-228/33

94-212/169

94-212/172

తసడడ:ట లలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1168
వయససస:33
లస: పప

94-212/862

9728 MLJ3695426
పపరర: ససజత గరడడపరగస

9731 MLJ3690492
పపరర: తరరమల రరవప గరడడపరగస

9734 MLJ3695400
పపరర: భబలకడమ కటకస

94-212/175

9737 MLJ3690476
పపరర: శవ రరమకకషష కటకస

94-212/167

9740 NDX2832822
పపరర: అమరననద ధరణణకకట

94-212/170

9743 NDX1502138
పపరర: అరరణ పసదదరర
భరస : సరసబశవ రరవప పసదదరర
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:27
లస: ససస స

94-212/165

9726 NDX2172294
పపరర: లకడమ కరమమకడ చతరరకకరగ

94-228/32

9729 MLJ3695418
పపరర: కమలమమ గరడడపరగస

94-212/168

9732 NDX0646380
పపరర: శవపరరశత

94-212/171

భరస : శకనవరససలల బకకసరన
ఇసటట ననస:84-15-1165/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-212/173

9735 MLJ3695392
పపరర: హనసమమయమమ కటకస

94-212/174

భరస : వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1166
వయససస:39
లస: ససస స
94-212/176

9738 MLJ3690468
పపరర: వనసకటటశశరరర కటకస

94-212/177

తసడడ:ట సరసబయఖ కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1166
వయససస:42
లస: పప
94-206/1281

తసడడ:ట కకషష మబరగస ధరణణకకట
ఇసటట ననస:84-15-1168
వయససస:62
లస: పప
94-206/1337

9723 MLJ3689155
పపరర: పటసరద గగసజపలర

భరస : వనసకట రరమయఖ గరడడపరగస
ఇసటట ననస:84-15-1165
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1166
వయససస:39
లస: పప
94-212/178

94-212/162

భరస : వనసకట యగరననబ జతతసదట చతరరకకరగ
ఇసటట ననస:84-15-1163
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1166
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1167
వయససస:75
లస: ససస స
9742 NDX3255858
పపరర: ఏశరలలఖ సలమస షపక

9725 NDX2681559
పపరర: శకలకడమ పటసనర వరవలర

9720 NDX1313873
పపరర: లకడమ దనసరర

తసడడ:ట ససబబబరరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట రరమయఖ గరడడపరగస
ఇసటట ననస:84-15-1165
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మసడల
ఇసటట ననస:84-15-1166
వయససస:68
లస: ససస స
9739 AP151000408553
పపరర: పరరశతమమ తతట

94-212/164

భరస : గగరర శసకర గరడడపరగస
ఇసటట ననస:84-15-1165
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట బసగరరయఖ బకకసరన
ఇసటట ననస:84-15-1165/1
వయససస:47
లస: పప
9736 AP151000408552
పపరర: సరమమమ జఖస మసడల

9722 MLJ3412434
పపరర: పదమ వలర భననన

94-206/1280

భరస : వనసకటటశశరర దనసరగ
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస వరవలర
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట చతసచస రరమయఖ బబచన
ఇసటట ననస:84-15-1165
వయససస:24
లస: పప
9733 NDX1484575
పపరర: శకనవరససలల బకకసరన

94-212/161

భరస : పటసరదస వలర భననన
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట బబచచయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:81
లస: పప
9727 NDX1719865
పపరర: వనసకట యగరననబ జతతసదట
చతరరకకరగ
తసడడ:ట శకధర రరవప చతరరకకరగ
ఇసటట ననస:84-15-1163
వయససస:38
లస: పప

9719 NDX0894873
పపరర: ససరగఖ

9717 NDX2885218
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ననరర

తసడడ:ట పసచచ రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:84-15-1161
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనజ
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అహమద షగరర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:41
లస: ససస స
9724 AP151000405129
పపరర: గసగయఖ వలర భననన

94-206/1279

భరస : లకడమన రరడడడ మదదలమ
ఇసటట ననస:84-15-1161
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ మబరగస వర వలర
ఇసటట ననస:84-15-1162
వయససస:48
లస: పప
9721 MLJ3411220
పపరర: మబసతనజ షపక

9716 NDX2887834
పపరర: శతనరరవమమ మదదలమ

9741 NDX2891398
పపరర: పదమ చతకక

94-206/1282

భరస : వసశ చతకక
ఇసటట ననస:84-15-1168
వయససస:35
లస: ససస స
94-228/34

9744 NDX1075506
పపరర: వజయ దసరరర వరణణ ప

94-228/35

భరస : పప తషరరజ వరణణ ప
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:42
లస: ససస స
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9745 NDX2342905
పపరర: వర పపరష దతవ కకసదపరలకరగ

94-228/36

భరస : సతఖననరరయణ కకసదపరలకరగ
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:60
లస: ససస స
9748 NDX1184407
పపరర: ససబబశవ రరవప పసదధరర

94-228/39

94-228/42

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:42
లస: పప
9757 NDX2918795
పపరర: రఫసయమ షపక

94-207/683

94-206/776

94-228/61

94-212/1023

భరస : వరసస కతటయ
ఇసటట ననస:84-15-1186
వయససస:31
లస: ససస స
9772 NDX0690685
పపరర: పపననరటట పటససననసబ�
భరస : మలర కరరరర న రరవప�
ఇసటట ననస:84-15-1186
వయససస:70
లస: ససస స

94-206/1285

9758 NDX2672095
పపరర: షపక అజరక

94-214/761

94-228/59

9764 NDX0826776
పపరర: ఆళళ ననగగశశర రరవప అలమర

94-228/62

భరస : వనసకయఖ వనజరసడర
ఇసటట ననస:84-15-1187
వయససస:35
లస: ససస స

9756 NDX3092178
పపరర: లకమణ రరవప తతట

94-206/1286

9759 MLJ3513082
పపరర: వరలకడమ లకరకకలల

94-206/775

9762 NDX1820175
పపరర: రరజగశశరగ ఆళళళ

94-228/60

9765 AP151000396026
పపరర: శకనవరసరరవప ఆళళ అలమర

94-228/63

తసడడ:ట వరయఖ అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:47
లస: పప

9767 NDX0092866
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� తనళళళరగ�

9773 NDX2883247
పపరర: చనమబసడతశశరగ వనజరసడర

94-206/1283

భరస : శకనవరస రరవప ఆళళళ
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:44
లస: ససస స

94-207/101

9768 NDX2919231
పపరర: శరకవణణ కరయల

94-207/684

తసడడ:ట శవయఖ కరయల
ఇసటట ననస:84-15-1185
వయససస:24
లస: ససస స
94-206/778

భరస : శకనస కతటయ
ఇసటట ననస:84-15-1186
వయససస:36
లస: ససస స
94-207/102

9753 NDX3098597
పపరర: రమణయఖ తతట

భరస : వనసకటటశశరరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:45
లస: ససస స

9761 NDX0096735
పపరర: శరరష అలమర

9770 MLJ3512464
పపరర: ననగలకడమ కతటయ

94-228/41

తసడడ:ట రమణయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట శవ ననగగశశరరరవప� కలఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1185
వయససస:34
లస: పప
94-206/777

9750 NDX2342913
పపరర: సతఖననరరయణ కకసదపరతతరగ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర జకక
ఇసటట ననస:84-15-1181
వయససస:39
లస: పప
9769 NDX1750406
పపరర: ననగమణణ కతటయ

94-228/552

భరస : ననగగశశరరరవప అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరయఖ అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:70
లస: ససస స
9766 NDX2920759
పపరర: దసరరర పటసరద జకక

9752 NDX2832798
పపరర: కకత శకలత

9755 NDX3057288
పపరర: రమమరరవప తతట

94-228/38

తసడడ:ట ననగయఖ కకసదపరతతరగ
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట శమశరమయమ
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:84-15-1180
వయససస:51
లస: పప
9763 MLJ3384013
పపరర: కకటటశశరమమ ఆళర అలమర

94-228/40

తసడడ:ట రమణయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:21
లస: ససస స
9760 MLJ3513942
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లకరకకలల

9749 NDX0740761
పపరర: వనణబ బసడడకళళర

భరస : ససవరరస రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/1284

9747 NDX1184415
పపరర: ఉదయ శసకర పసదధరరచ

తసడడ:ట ససబబబరరయడడ పసదధరరచ
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట పపలమరరరవప బసడడకళళళ
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట రరమయఖ బసడతకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:70
లస: పప
9754 NDX3186863
పపరర: రవ కలమమర తనరరర

94-228/37

భరస : పపలమరరరవప బసడతకలలర
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట ససబబబరరయడన పసదధరర
ఇసటట ననస:84-15-1169
వయససస:33
లస: పప
9751 AP151000396031
పపరర: పపలమరరరవప బసడతకలలర

9746 AP151000396059
పపరర: యశశదమమ బసడతకలలర

9771 MLJ3512423
పపరర: శకనస కతటయ

94-206/779

తసడడ:ట మహన కతటయ
ఇసటట ననస:84-15-1186
వయససస:42
లస: పప
94-212/1025

9774 NDX2910255
పపరర: మబతస ర షపక

94-206/1289

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:65
లస: ససస స
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పపరర: మసరసన వల షపక
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94-206/1290

తసడడ:ట బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:59
లస: పప
9778 NDX2885184
పపరర: జన బబగస షపక

94-206/1293

94-206/1296

94-209/1017

94-212/1027

94-228/557

94-207/104

94-207/107

భరస : శవపపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:55
లస: ససస స

9788 NDX2918274
పపరర: మసరసన వల షపక

9791 NDX2339067
పపరర: గగససయమ షపక

9794 NDX0329466
పపరర: ససగబణ పపజజరగ�

9797 NDX0852475
పపరర: షపక ఫపజజనరసర

94-206/1085

9800 NDX2714145
పపరర: ఫపజజనరసర షపక

94-228/555

9803 NDX3016698
పపరర: శరగమల షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:24
లస: ససస స

9783 NDX2777084
పపరర: ఫరతమబన షపక

94-207/686

9786 NDX2918019
పపరర: అమర షపక

94-212/1026

9789 NDX2919009
పపరర: ననసర బ షపక

94-228/556

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:61
లస: ససస స
94-229/48

9792 NDX2107671
పపరర: వనసకట లకడమ దళవరయ

94-207/103

భరస : పటభబకర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1191
వయససస:41
లస: ససస స
94-207/105

9795 MLJ2172377
పపరర: పటభబకర దళవరయ� �

94-207/106

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-15-1191
వయససస:47
లస: పప
94-206/780

9798 NDX0852426
పపరర: షపక చనర మహబబబ

94-206/781

తసడడ:ట మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:76
లస: పప
94-206/1086

భరస : చనర మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:64
లస: ససస స
94-207/109

94-206/1295

తసడడ:ట గబరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:74
లస: పప

భరస : చన మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ట మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:72
లస: పప
9802 NDX0329516
పపరర: సశరరజఖలకడమ కకపపరరవపరగ�

94-209/1018

భరస : పపరరమమళళయఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1191
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట రతస యఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1191
వయససస:73
లస: పప
9799 NDX2712107
పపరర: చనర మహ బబబ షపక

9785 NDX2915734
పపరర: రబబన షపక

9780 NDX2933042
పపరర: మసరసన జజన షపక

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అజమమతషలర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84-15-1191
వయససస:65
లస: ససస స
9796 MLJ2178101
పపరర: ననగగశశరరరవప దళవరయ�

94-207/685

తసడడ:ట గగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:33
లస: పప
9793 NDX0328948
పపరర: భబరత దళవరయ�

9782 NDX2803765
పపరర: అబబబంసల రజజక షపక

94-206/1292

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట అలబక షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:19
లస: పప

భరస : అమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:67
లస: ససస స
9790 NDX3008992
పపరర: హహదయతషలమర షపక

94-206/1294

తసడడ:ట అమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:41
లస: పప

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:39
లస: ససస స
9787 NDX2918043
పపరర: గరలబ షపక

9779 NDX2891695
పపరర: హహదయతషలమర షపక

9777 NDX2918803
పపరర: హఫసజ షపక

తసడడ:ట అమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:22
లస: పప
9784 NDX2915841
పపరర: జన బబగబమ షపక

94-206/1291

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అలర బక షపక
ఇసటట ననస:84-15-1188
వయససస:40
లస: ససస స
9781 NDX2891166
పపరర: అలమబబక షపక

9776 NDX2888022
పపరర: నసరరహన షపక

9801 NDX2032902
పపరర: వనసకట లకడమ ననగగరగ

94-207/108

భరస : శవ ననగగరగ
ఇసటట ననస:84-15-1192
వయససస:31
లస: ససస స
94-206/1297

9804 NDX2157759
పపరర: షరహహన పఠరన

94-207/110

భరస : రగషణ పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:24
లస: ససస స
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94-207/111

భరస : మబస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:28
లస: ససస స
9808 NDX1786666
పపరర: రబబబన పఠరన

94-207/114

94-207/117

భరస : ననరరయణ చటటటమ శశటట
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:71
లస: ససస స
9817 NDX3017522
పపరర: ససభబన షపక

94-228/559

94-207/125

94-207/128

94-207/131

తసడడ:ట అలమరబకలశ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1199
వయససస:28
లస: పప
9832 NDX1469361
పపరర: రసజజన బ మహమమద
భరస : ననగబర వల మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1202
వయససస:26
లస: ససస స

9815 NDX2740660
పపరర: హససన షపక

94-207/688

94-206/1298

9813 NDX2157718
పపరర: ససభబన ఖమన పఠరన

94-207/119

9816 NDX2730208
పపరర: గగసప ఖమన పటబన

94-228/558

9821 NDX2172054
పపరర: ససభబన షపక

9824 NDX0329383
పపరర: సరసమమమ జఖమబ దళననబబ�

9827 AP151000375066
పపరర: అబబయఖ దళవరయ�

9830 NDX1784827
పపరర: రసజజన వల షపక

9833 NDX1469437
పపరర: ననగబర వల మహమమద
తసడడ:ట రరజ మహహదబ ధన మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1202
వయససస:34
లస: పప

9819 NDX0092361
పపరర: మబకకసటట� కసబబల�

94-207/120

తసడడ:ట మసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1194
వయససస:49
లస: పప
94-207/126

9822 NDX2424406
పపరర: వనసకట శశశలజ కరవనటట

94-207/127

భరస : వసశ కకషష కరవనటట
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:25
లస: ససస స
94-207/129

9825 NDX2424414
పపరర: శశధర కరవనటట

94-207/130

తసడడ:ట ససధధర కలమమర లలట కరవనటట
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:33
లస: పప
94-207/132

9828 NDX2185073
పపరర: ధధరజ కరశపప

94-207/133

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:84-15-1199
వయససస:27
లస: పప
94-207/135

తలర : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1199
వయససస:29
లస: పప
94-207/140

94-207/116

తసడడ:ట ఖససస పసర పటబన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:75
లస: పప
94-207/134

9810 NDX1914424
పపరర: రగషన జమర షపక

తసడడ:ట ఖమససస పపర పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:54
లస: పప

భరస : అబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:51
లస: పప
9829 NDX1991919
పపరర: రషసద షపక

94-207/118

తసడడ:ట సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1197
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:44
లస: ససస స
9826 AP151000375065
పపరర: చలపతరరవప దళవరయ�

9812 NDX2157742
పపరర: మబస ఖమన పఠరన

9818 NDX2946036
పపరర: యలర మసద కకనరర కకసడ

94-207/113

తసడడ:ట షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ట శవయఖ కకసడట కకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1194
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరల
ఇసటట ననస:84-15-1197
వయససస:51
లస: ససస స
9823 NDX0329433
పపరర: ససధనరరణణ దళననబబ�

94-207/115

భరస : రగషన జమర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:32
లస: పప
9820 NDX1469536
పపరర: షసక బబగస

9809 NDX1786229
పపరర: హజ అల ఖమన పఠరన

తసడడ:ట ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:29
లస: పప
94-207/687

9807 NDX2157734
పపరర: జజన బబషర పఠరన

తసడడ:ట ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:27
లస: పప
9814 NDX2952562
పపరర: హనసమమయమమ చటటటమ శశటట

94-207/112

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1193
వయససస:25
లస: పప
9811 NDX1950832
పపరర: రగషణ ఖమన పఠరన

9806 NDX2157726
పపరర: సస�ం్�ంసయ పఠరన

9831 NDX2740611
పపరర: నజయమ షపక

94-207/689

భరస : రసజజన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1199
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/141

9834 NDX2233526
పపరర: శకకరసత తనటట

94-33/712

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1203
వయససస:32
లస: పప
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9835 NDX2195403
పపరర: పరరశత తతట
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94-207/142

భరస : శకకరనస తతట
ఇసటట ననస:84-15-1203
వయససస:32
లస: ససస స
9838 NDX3017563
పపరర: రఫసయమ పఠరన

9836 NDX2336154
పపరర: లకడమ ననరరయణ తతట

94-206/1299

9839 NDX2185131
పపరర: అనరపపరణ ఆడప
భరస : శసకరరరవప ఆడప
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:47
లస: ససస స

9841 NDX2196062
పపరర: శవ ననగగశశరమమ అడపరల

9842 NDX1003508
పపరర: రరమమరరవప పసకర

94-207/147

భరస : సరసబశవ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ట ననసచనరయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:70
లస: పప
9847 NDX2972701
పపరర: అబబబస షపక

94-207/693

94-207/696

94-207/699

94-207/702

94-207/152

తసడడ:ట జలమన
ఇసటట ననస:84/15/1212
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరవప కటకస
ఇసటట ననస:84/15/1213
వయససస:60
లస: పప

94-207/149

94-207/691

9846 NDX3091626
పపరర: అననర మణణ ఆదదరరల

94-207/692

భరస : రవ వకటర ఆదదరరల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:51
లస: ససస స
94-207/694

9854 NDX2905644
పపరర: నససర షపక

9857 NDX2664662
పపరర: శకలకడమ కలరరలర

94-207/697

94-207/700

9852 NDX2782415
పపరర: రఫసయమ పఠరన

9855 NDX2972727
పపరర: నససర షపక

94-207/573

94-207/701

9858 JBV0981449
పపరర: లకడమకళళఖణణ బలమరల
భరస : శకనవరసరరవప బలమరల
ఇసటట ననస:84/15/1212
వయససస:34
లస: ససస స

9860 NDX1469239
పపరర: అససఫ పరషర మహమమద

9861 NDX1469312
పపరర: జలమన మహమమద

భరస : రరమ రరవప మబకరకమల
ఇసటట ననస:84-15-1213
వయససస:53
లస: ససస స

94-207/698

భరస : మహమమద హహసపన ఖమన
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష పసడడత
ఇసటట ననస:84-15-1209 T S R Buldings
వయససస:25
లస: ససస స

9863 NDX2924777
పపరర: ననగ లకడమ మబకరకమల

94-207/695

తసడడ:ట అబబబస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:24
లస: పప

94-207/153

తసడడ:ట జలమన మహమమద
ఇసటట ననస:84/15/1212
వయససస:43
లస: పప
94-207/155

9849 NDX2972685
పపరర: రహహమమ షపక
భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబస
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:24
లస: పప

Deleted

9862 MLJ3519063
పపరర: శసకరరరవప కటకస

9843 NDX0092353
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
చతసగలశశటట
తసడడ:ట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:57
లస: పప

Deleted

తసడడ:ట
ఇసటట ననస:84-15-1209/1
వయససస:25
లస: పప
9859 NDX1469320
పపరర: పరరశన షపక

9851 NDX3094216
పపరర: శక తతజ ఆదదరరల

94-207/146

94-207/148

తసడడ:ట రవ వకటర ఆదదరరల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ట అబబబస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:25
లస: పప
9856 NDX2878692
పపరర: నజర షపక

9848 NDX3181591
పపరర: ససదదవఅల షపక

9840 NDX1784108
పపరర: శవ పరరశత చతసగలశశటట

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ చతసగలశశటటచ
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ట మరవల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:42
లస: ససస స
9853 NDX2971125
పపరర: నజర షపక

94-207/145

తసడడ:ట సరమబఖల ఆదదరరల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:47
లస: పప
9850 NDX3027307
పపరర: రహహమమ షపక

9845 NDX3089539
పపరర: రవ వకటర ఆదదరరల

94-207/690

తసడడ:ట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1203
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట బకరచలల
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:49
లస: పప
94-207/150

9837 NDX2928935
పపరర: రసజత కలమమర అడపర

Deleted

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:84-15-1203
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహమమద హహసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:25
లస: ససస స

9844 NDX2196047
పపరర: సరసబశవ రరవప అడపరల

94-207/144

94-207/151

94-207/154

తసడడ:ట సతనసర సరగఫ
ఇసటట ననస:84/15/1212
వయససస:69
లస: పప
94-207/703

9864 NDX2924959
పపరర: రరజగశ మబకరకమల

94-207/704

తసడడ:ట రరమ రరవప మబకరకమల
ఇసటట ననస:84-15-1213
వయససస:37
లస: పప
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9865 NDX2809572
పపరర: సససదరఖ మబకరకమల
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94-207/705

భరస : రరజగశ మబకరకమల
ఇసటట ననస:84-15-1213
వయససస:24
లస: ససస స
9868 NDX0063024
పపరర: మసరసన షపక

94-206/785

94-206/788

94-206/791

94-207/157

94-206/794

9875 AP151000372141
పపరర: షషకకర షపక

9878 NDX1004241
పపరర: అఖల మహమద

9881 NDX0891515
పపరర: షపక కరరమబన

94-206/797

9884 NDX1313139
పపరర: ససభబన షపక

భరస : శకనవరస అపసపకటర
ఇసటట ననస:84-15-1219
వయససస:25
లస: ససస స
94-206/803

తసడడ:ట సతఖస గగదతల
ఇసటట ననస:84-15-1220
వయససస:38
లస: పప

9890 NDX0502344
పపరర: వజయలకడమ గగదతల

94-207/158

9893 NDX1476028
పపరర: అదద ననరరయణ మలమరడ
తసడడ:ట కకషష మబరగస మలమరడ
ఇసటట ననస:84-15-1220
వయససస:66
లస: పప

9873 NDX0911859
పపరర: షపక అనశర

94-206/790

9876 NDX1595281
పపరర: అమర ద అల మహమమద

94-207/156

9879 NDX0911743
పపరర: షపక తశర మ

94-206/793

భరస : తనశర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:28
లస: ససస స
94-206/795

9882 MLJ3513462
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-206/796

భరస : బబడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:69
లస: ససస స
94-206/798

9885 NDX1075969
పపరర: ససభబన షపక

94-206/799

తసడడ:ట బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:49
లస: పప
94-206/801

9888 NDX0852434
పపరర: గరదత శకనవరసరరవప

94-206/802

తసడడ:ట పపలర యఖ గరదత
ఇసటట ననస:84-15-1219
వయససస:50
లస: పప
94-206/804

భరస : అపపల ననయబడడ గగదతల
ఇసటట ననస:84-15-1220
వయససస:34
లస: ససస స
94-206/806

94-206/787

తసడడ:ట అఖల మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గరదత
ఇసటట ననస:84-15-1219
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పటసరద మడపరన
ఇసటట ననస:84-15-1220
వయససస:32
లస: ససస స
9892 NDX0502377
పపరర: అపపల ననయబడడ గగదతల

94-206/792

తసడడ:ట బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:43
లస: పప

94-206/800 9887 NDX0062851
9886 NDX1310580
పపరర: వనసకట సరయ పపజ అపసపకటర
పపరర: అనసత కలమమరగ గరదత

9870 NDX0911875
పపరర: షపక బబజజన

తసడడ:ట బబడత షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:31
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:26
లస: పప

9889 NDX0502450
పపరర: ససలలచన రరణణ మడపరన

94-206/789

తసడడ:ట అబబబల హకకమ
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1218
వయససస:41
లస: ససస స
9883 NDX1422468
పపరర: షపక కరజవఅల

9872 NDX0063594
పపరర: గగస షపక

94-206/784

భరస : మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట మహమమద అఖల
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:31
లస: పప
9880 NDX0307421
పపరర: హససనన షపక

94-206/786

తసడడ:ట షషకకర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట ససకలర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:35
లస: పప
9877 NDX0092445
పపరర: అహమద ఆల మహమమద

9869 AP151000372464
పపరర: ఎస.కర.బబజ

9867 NDX2408615
పపరర: యమససమన షపక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససకకకర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట శకకర బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:26
లస: పప
9874 NDX0063529
పపరర: అల షపక

94-229/55

తసడడ:ట రరమ రరవప మబకరకమల
ఇసటట ననస:84-15-1213
వయససస:37
లస: పప

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1217
వయససస:32
లస: ససస స
9871 NDX1313444
పపరర: ననగబరర షపక

9866 NDX1274976
పపరర: వనసకట రరజగష మబకరకమల

9891 NDX0062489
పపరర: సతఖ పటసరద మడపరన

94-206/805

తసడడ:ట తవపటర మడపరన
ఇసటట ననస:84-15-1220
వయససస:29
లస: పప
94-206/807

9894 NDX0912287
పపరర: షపక కలరగరద

94-206/808

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1222
వయససస:57
లస: ససస స
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పపరర: పరరశన షపజక
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94-229/56

భరస : ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1222
వయససస:28
లస: ససస స
9898 NDX1310648
పపరర: ససవరచల మబవశ

94-206/811

94-207/160

94-207/163

94-206/813

94-206/816

94-206/819

94-206/821

తసడడ:ట రసనల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:43
లస: పప

9908 NDX0307801
పపరర: షమ షపక

9911 NDX0502526
పపరర: రసజజనబ షపక

9914 NDX2335933
పపరర: జజనబ షపక

9917 NDX0307900
పపరర: బబజర పఠరన

94-206/824

9920 NDX0844670
పపరర: సపజదన వరల సయఖద

94-206/814

9923 NDX2100428
పపరర: జరలమన సయఖద
తసడడ:ట వరల సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:54
లస: పప

9903 NDX2424323
పపరర: రరజగష చతననర

94-207/162

9906 NDX3023793
పపరర: భబరర వ కకసడడట

94-212/1030

9909 NDX0307769
పపరర: ననజజమ షపక

94-206/815

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:39
లస: ససస స
94-206/817

9912 NDX0685552
పపరర: బబడత షపక

94-206/818

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:44
లస: పప
94-207/165

94-206/820
9915 NDX1422690
పపరర: ననరరన జహన బగస పటబన

భరస : మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:27
లస: ససస స
94-206/822

9918 NDX0379289
పపరర: ఎస.కర. మసరసనబ

94-206/823

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:50
లస: ససస స
94-206/825

తసడడ:ట జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:28
లస: పప
94-206/827

94-207/159

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కకసడడట
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:24
లస: పప
9922 NDX2280949
పపరర: ససభబన పఠరన

94-207/164

భరస : గబలమస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:36
లస: ససస స
9919 NDX2100410
పపరర: మసరసన వల సయఖద

9905 NDX2335818
పపరర: శకనవరసరరవప తనళళ
ర రగ

9900 NDX2335974
పపరర: ననగలకడమ తలక
ర రగ

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప చతననర
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:55
లస: పప
9916 NDX1076256
పపరర: గగససయమ

94-207/161

భరస : బబడత షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:38
లస: పప
9913 NDX0375014
పపరర: కరరమబలమర షపక

9902 NDX2424315
పపరర: ననసచనరమమ చతననర

94-206/810

భరస : శవ తలక
ర రగ
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరసరరవప తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:34
లస: పప

భరస : సపజదనవల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1226
వయససస:36
లస: ససస స
9910 NDX1422682
పపరర: షపక సపజదవరల

94-206/812

భరస : కకటటశశరరరవప చతననర
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప చతననర
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:24
లస: పప
9907 NDX0685719
పపరర: అసమత బబగస షపక

9899 NDX0502559
పపరర: ఆసజననయబలల మబవరశ

9897 NDX0881557
పపరర: ననసరరబ సపజయధ

తసడడ:ట పపదబ ఖమజవఅల సపజయధ
ఇసటట ననస:84-15-1224
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మబవశ
ఇసటట ననస:84-15-1224
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసబ
ఇసటట ననస:84-15-1225
వయససస:37
లస: ససస స
9904 NDX2424331
పపరర: శవ కలమమర చతననర

94-206/809

భరస : ఆసజననయబలల మబవశ
ఇసటట ననస:84-15-1224
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబలయమఖ మబవశ
ఇసటట ననస:84-15-1224
వయససస:37
లస: ససస స
9901 NDX2336089
పపరర: ససభబషసణణ కలసబ

9896 NDX1476101
పపరర: పపషప మబవశ

9921 NDX0379347
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

94-206/826

తసడడ:ట రసనల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1227
వయససస:39
లస: పప
94-206/828

9924 NDX1076439
పపరర: బబ షపక

94-206/829

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1228
వయససస:39
లస: ససస స
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9925 NDX0502518
పపరర: ససభబన షపక
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94-206/830

తసడడ:ట ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:84-15-1228
వయససస:45
లస: పప
9928 MLJ3514049
పపరర: గరలభ షపక

94-206/833

94-207/706

94-206/837

94-206/840

94-212/1278

94-206/845

94-206/847

తసడడ:ట ననగబర వరల యస కర
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:32
లస: ససస స

9938 NDX0502609
పపరర: వనసకటటశశరరర మబవరశ

9941 MLJ3513777
పపరర: ననగబర బ షపక

9944 NDX2335263
పపరర: ననగబర వల షపక

9947 NDX0844654
పపరర: హససననబ షపక

94-206/850

9950 NDX2335925
పపరర: ఖమజజ షపక

94-206/841

9953 MLJ3514015
పపరర: అసమదసనరసర షపక
భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:36
లస: ససస స

9933 MLJ3513785
పపరర: షకకరర షపక

94-206/836

9936 NDX0502591
పపరర: మహహష మబవరశ

94-206/839

9939 NDX2171916
పపరర: హయదదబ షపక

94-206/842

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1233
వయససస:70
లస: ససస స
94-206/843

9942 NDX1075621
పపరర: ఖమససస షపక

94-206/844

తసడడ:ట హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1234
వయససస:38
లస: పప
94-206/846

9945 NDX1378751
పపరర: మబసతనజ షపక

94-229/57

భరస : గన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1236
వయససస:62
లస: ససస స
94-206/848

9948 NDX1313477
పపరర: హహసపజసన షపక

94-206/849

తసడడ:ట మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1237
వయససస:38
లస: పప
94-207/166

తసడడ:ట అబబబలటహమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1237
వయససస:22
లస: పప
94-206/852

94-206/835

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర మబవశ
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1237
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ట చసదసబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1237
వయససస:51
లస: పప
9952 NDX1475343
పపరర: పరరశన షపక

94-206/838

తసడడ:ట ససదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1235
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1237
వయససస:27
లస: ససస స
9949 NDX1310457
పపరర: భబషర ఎసపక

9935 NDX0374330
పపరర: ఖమతజజబ షపక

9930 NDX1476259
పపరర: శకనవరస రరవప తరరసదనసస

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమససమమ షపక షపక
ఇసటట ననస:84-15-1234
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట ససదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1235
వయససస:20
లస: పప
9946 NDX1310465
పపరర: ఆషర ఎసపక

94-207/707

తసడడ:ట యలమసద మబవశ
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:55
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1233
వయససస:66
లస: ససస స
9943 NDX2335297
పపరర: మరరవల షపక

9932 NDX2994580
పపరర: ననగబరశల పఠరన

94-206/832

తసడడ:ట రరమచసదట తరరసదనసస
ఇసటట ననస:84-15-1231
వయససస:47
లస: పప

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట మరసర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:37
లస: పప
9940 NDX3234358
పపరర: హయదదబ షపక

94-206/834

తసడడ:ట గల శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1231
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-15-1232
వయససస:48
లస: ససస స
9937 NDX1310408
పపరర: ననగబర వరల షపక

9929 NDX1496513
పపరర: ననగబర బ షపక

9927 MLJ3514353
పపరర: జజనబబగస షపక

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1230
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప షపక
ఇసటట ననస:84-15-1231
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ట అహమదద షపక
ఇసటట ననస:84-15-1231
వయససస:31
లస: పప
9934 MLJ3514031
పపరర: మసగమమ మబవశ

94-206/831

భరస : ససభబన గగలర పప ట లల
ఇసటట ననస:84-15-1230
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1230
వయససస:81
లస: ససస స
9931 NDX2991453
పపరర: షఫస షపక

9926 MLJ3514023
పపరర: రసజజన భ షపక

9951 NDX1893826
పపరర: మమబబ బ షపక

94-206/851

తసడడ:ట మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:30
లస: ససస స
94-206/853

9954 MLJ3513769
పపరర: చనసదదబ షపక

94-206/854

తలర : జరజననభ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:48
లస: ససస స
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94-206/855

భరస : అబబబల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:56
లస: ససస స
9958 NDX1898289
పపరర: మసరసన షపక

94-206/858

94-206/861

94-206/863

94-206/866

94-206/869

94-206/872

94-206/1302

తసడడ:ట సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:24
లస: ససస స

9968 MLJ3514098
పపరర: మమబబ షపక

9971 AP151000372413
పపరర: పదనమవత కకటబ

9974 NDX2184729
పపరర: ససబటహమణఖస కకట

9977 NDX3074648
పపరర: శసకరరరవప కకట

94-206/876

9980 AP151000372417
పపరర: వనసకటరతరస కకటబ

94-206/867

9983 NDX1914267
పపరర: హససనన షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:26
లస: ససస స

9963 NDX2335909
పపరర: అనరపపరష జకక

94-207/167

9966 NDX0911537
పపరర: షపక ససభబన

94-206/865

9969 NDX0502427
పపరర: షమ షపక

94-206/868

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1241
వయససస:50
లస: ససస స
94-206/870

9972 MLJ2171825
పపరర: ససనల
తతట

94-206/871

తసడడ:ట జజగగబబబబ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:42
లస: పప
94-206/873

9975 AP151000372414
పపరర: శసకరరరవప కకటబ

94-206/874

తసడడ:ట ననగభబషణస కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:61
లస: పప
94-207/708

9978 MLJ3513504
పపరర: ససజజతన కకట

94-206/875

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1244
వయససస:40
లస: ససస స
94-206/877

భరస : ననగగశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1244
వయససస:66
లస: ససస స
94-206/879

94-206/860

తలర : షమమ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1239
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ననగభబషణస కకట
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1244
వయససస:44
లస: ససస స
9982 NDX1898180
పపరర: హససనన షపక

94-206/864

తసడడ:ట రరధ కకషష మబరగస కకట
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:62
లస: పప

భరస : శసకరరరవప కకట
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:52
లస: ససస స
9979 AP151000372412
పపరర: ఆదదలకడమ కకటబ

9965 NDX0912550
పపరర: షపక మహబబ

9960 NDX1075514
పపరర: ననగబర వల షపక

భరస : వనసకటటశశరరరవప జకక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ట జజగగబబబబ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1243
వయససస:45
లస: పప
9976 NDX3043015
పపరర: పదనమవత కకట

94-206/862

తసడడ:ట ఖమననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1239
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ట బకరరర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1241
వయససస:53
లస: పప
9973 MLJ2178739
పపరర: రమమష తతట

9962 NDX0912089
పపరర: షపక అబబబల రహమమన

94-206/857

తసడడ:ట అబబబల రహమమన యస కర
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:30
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1239
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1239
వయససస:38
లస: పప
9970 NDX1310499
పపరర: బబబబ ఎసపక

94-206/859

తసడడ:ట హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1239
వయససస:30
లస: ససస స
9967 NDX1920876
పపరర: బబషర షపక

9959 NDX1893834
పపరర: అబబబలమర షపక

9957 MLJ3513751
పపరర: జరజననభ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : రసరస బ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట బబబబలమ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:37
లస: పప
9964 NDX0911974
పపరర: షపక షకకల

94-206/856

భరస : మమబబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట జలమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1238
వయససస:27
లస: పప
9961 NDX1313220
పపరర: జలమన షపక

9956 MLJ3514007
పపరర: రజజబ షపక

9981 MLJ3513447
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప

94-206/878

కకట

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:84-15-1244
వయససస:38
లస: పప
94-206/880

9984 NDX0912022
పపరర: షపక చనసదస

94-206/881

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:45
లస: ససస స
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94-206/882

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:70
లస: ససస స
9988 NDX1275007
పపరర: అమరరన షపజక

94-229/58

94-229/61

94-206/887

94-206/890

94-206/892

94-94/1010

94-206/897

భరస : బమరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:83
లస: ససస స

9998 NDX3270626
పపరర: హహసపసన షపక

10001 NDX1475996
పపరర: మసరసన వల సయఖద

10004 NDX1893842
పపరర: షమల షపక

10007 AP151000372162
పపరర: మమధవ గసదస

94-206/900

10010 NDX0891564
పపరర: షపక కరరమబన

94-206/1345

10013 NDX1310531
పపరర: బరరద దదబనన ఎసపక
తసడడ:ట ససబబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:25
లస: పప

9993 NDX1632737
పపరర: వరరసజననయబలల మమరస

94-206/886

9996 NDX1076397
పపరర: వలలమమ షపక

94-206/889

9999 AP151000372155
పపరర: అమరరన సయఖద

94-206/891

భరస : ఖమజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1250
వయససస:55
లస: ససస స
94-206/893

10002 NDX2335248
పపరర: కరజజ వరల సయఖద

94-206/894

తసడడ:ట బబడ ఖమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1250
వయససస:47
లస: పప
94-206/895

10005 NDX0891549
పపరర: షపక రహమబన

94-206/896

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:39
లస: ససస స
94-206/898

10008 MLJ3513470
పపరర: రహహమబనరసర షపక

94-206/899

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:57
లస: ససస స
94-206/901

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:68
లస: ససస స
94-206/903

94-229/60

తసడడ:ట ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1248
వయససస:29
లస: పప

భరస : గణణష గసదస
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అకబరగ అల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:62
లస: ససస స
10012 MLJ3513868
పపరర: ఎస.కర.జరజతషనబ

94-206/888

తసడడ:ట షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:41
లస: ససస స
10009 NDX1310473
పపరర: ససరగజహహనన ఎసపక

9995 AP151000372154
పపరర: ఎస.కర.సపజదనబ

9990 NDX1274984
పపరర: అబబబల అలమ షపజక

తసడడ:ట బబలయఖ మమరస
ఇసటట ననస:84-15-1246
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట ఖజజవరల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1250
వయససస:30
లస: పప

భరస : అలర ఉదధబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:32
లస: ససస స
10006 NDX0063198
పపరర: కరరమబన షపక

94-206/885

తలర : హహసపన బ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1248
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ట ఖమజజ వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1250
వయససస:29
లస: పప
10003 NDX2698397
పపరర: శసషరన బఇవనజ షపక

9992 NDX0502732
పపరర: మసగమమ మమరరస

94-206/884

తసడడ:ట బబజ షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1248
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1248
వయససస:33
లస: పప
10000 NDX2241883
పపరర: నజర సయఖద

94-229/59

భరస : బబలయఖ మమరరస
ఇసటట ననస:84-15-1246
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట సరశమ మతనస
ఇసటట ననస:84-15-1246
వయససస:50
లస: పప
9997 NDX1076231
పపరర: ననగబర వల షపక

9989 NDX1274992
పపరర: అబబబల కరరమ షపజక

9987 NDX0062554
పపరర: సపజదన షపక

తసడడ:ట చన మరర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట బబజ షపక షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ట హసపసన షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:51
లస: పప
9994 NDX0501718
పపరర: బబలయఖ మతనస

94-206/883

తసడడ:ట సపజదన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ షపజక
ఇసటట ననస:84-15-1245
వయససస:48
లస: ససస స
9991 NDX1275015
పపరర: బబజ షపజక

9986 NDX0063743
పపరర: హహసపసన షపక

10011 AP151000372160
పపరర: మమణణకఖస గసదస

94-206/902

భరస : కకషష గసదస
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:73
లస: ససస స
94-206/904

10014 NDX1893867
పపరర: బతతరరదధబన షపక

94-206/905

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: షరరఫ షపక
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94-206/906

తసడడ:ట రహమమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:35
లస: పప
10018 NDX3249364
పపరర: కరగమబలర షపక

94-206/1336

94-206/908

భరస : శరకవణ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:24
లస: ససస స
94-206/911

తసడడ:ట వనసకట అపరపరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:30
లస: పప
94-206/914

94-206/917

94-212/1034

94-206/912

10028 NDX1686957
పపరర: పదనమవత తవశ

10031 NDX0062992
పపరర: అబబబల కరరమ షపక

10034 NDX2355097
పపరర: షరగమలభబనస షపక

94-206/921

10037 NDX2355089
పపరర: అబబబల సతనసర షపక

94-206/915

తసడడ:ట బబవఝఝకనరన మణణకకమ
ఇసటట ననస:84-15-1256
వయససస:37
లస: పప

10040 NDX2861524
పపరర: సరవతట నలర

94-206/918

10043 NDX1422732
పపరర: కటటటవరపప ససనల కలమమర
తసడడ:ట ఆనసద రరవప కటటటవరపప
ఇసటట ననస:84-15-1257
వయససస:41
లస: పప

94-206/910

10026 MLJ3512720
పపరర: వనసకట అపరపరరవప దళశయ

94-206/913

10029 MLJ3514270
పపరర: అబబబల షరహరర బబనస

94-206/916

10032 NDX2810240
పపరర: అబబబల గఫపర షపక

94-212/1033

తసడడ:ట అబబబల కరరన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:23
లస: ససస స
94-206/919

10035 NDX2355113
పపరర: మహహససన ససలమసనన షపక

94-206/920

తసడడ:ట అబబబల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-206/922

10038 NDX1840538
పపరర: కరల ఇచలశ రరమలసగస

94-206/923

భరస : తసగబబలన బబవఝఝకనరన
ఇసటట ననస:84-15-1256
వయససస:36
లస: ససస స
94-206/1304

భరస : రమణ నలర
ఇసటట ననస:84-15-1256
వయససస:57
లస: ససస స
94-206/926

10023 MLJ3513710
పపరర: ననగమణణ మలలర డన

భరస : ఖరరమబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254/1
వయససస:54
లస: పప
94-206/924

94-212/1032

తసడడ:ట అబబయఖ దళశయ
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబబబల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1257
వయససస:44
లస: ససస స

10025 MLJ3513355
పపరర: శరకవణ కలమమర దళవరయ

10020 NDX3030566
పపరర: మహబబనర షపక

భరస : అదద ననరరయణ మలలర డన
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ట అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ట అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:18
లస: పప

10042 NDX1188150
పపరర: రగహనన షపక

94-206/909

భరస : శకనవరసరరవప తవశ
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట సయఖద పసరర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:46
లస: పప

10039 NDX1840579
పపరర: తసగబబలన బబవఝఝకనరన

10022 MLJ3512738
పపరర: శవ కలమమరగ దళవరయ

94-206/1303

భరస : కరగమబలర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట అపరపరరవప దళశయ
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:84-15-1254
వయససస:34
లస: ససస స

10036 NDX2355105
పపరర: ననరర హ షపక

94-212/1031

భరస : అపరపరరవప దళశయ
ఇసటట ననస:84-15-1252
వయససస:53
లస: ససస స

10024 NDX0062729
పపరర: మహహశ కలమమర దళవరయ

10033 NDX2810208
పపరర: జబర అహమద షపక

10019 NDX3024478
పపరర: కరగమబలర షపక

10017 NDX3186913
పపరర: రగషసణణ ఎసససకర

భరస : ననగబర షరరఫ ఎసససకర
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ట గఫపర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:50
లస: పప

10021 NDX2107705
పపరర: శశశత దళవరయ

10030 NDX0062661
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

94-206/907

తసడడ:ట కకషష గసదస
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట గఫపర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1251
వయససస:49
లస: పప

10027 NDX1893875
పపరర: అలమసఫ షపక

10016 MLJ3513959
పపరర: గణణష గసదస

10041 NDX1422724
పపరర: షపక జహహ ఫమ లమక

94-206/925

తసడడ:ట ఖలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1257
వయససస:26
లస: ససస స
94-206/927

10044 NDX1076124
పపరర: ఖలల షపక

94-206/928

తసడడ:ట జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:84-15-1257
వయససస:52
లస: పప
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94-206/929

తసడడ:ట మధనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1257
వయససస:87
లస: పప
10048 NDX1898404
పపరర: రరకరసన షపక

94-206/931

94-206/934

94-206/937

94-206/940

95-206/701

94-206/943

94-206/945

తసడడ:ట ససబబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1262
వయససస:21
లస: పప

10058 NDX2915551
పపరర: ననహహర షరరఫ షపక

10061 AP151000372361
పపరర: వజయలకడమ శరఖగసరరడడడ

10064 NDX2912145
పపరర: వనసకట రమణమమ బరస

10067 NDX2036185
పపరర: బబజ షపక

94-206/948

10070 NDX1893909
పపరర: షహహదసలర షపక

94-207/709

10073 NDX2335271
పపరర: ససబబన షపక
తసడడ:ట జలమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1262
వయససస:45
లస: పప

10053 NDX2335081
పపరర: మహమమద జజవద షపక

94-206/936

10056 AP151000372293
పపరర: చనరమసరసన యస కర

94-206/939

10059 NDX0412031
పపరర: ననజర షపక

94-212/179

తసడడ:ట సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:44
లస: పప
94-206/941

10062 NDX1551408
పపరర: వర రరజగశశర రరడడడ శరఖగస రరడడడ

94-206/942

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరడడడ శరఖగస రరడడడ
ఇసటట ననస:84-15-1260
వయససస:26
లస: పప
94-212/1035

10065 NDX1898263
పపరర: ననగమణణ దనసరగ

94-206/944

భరస : ఏడడకకసడలల దనసరగ
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:24
లస: ససస స
94-206/946

10068 NDX1898339
పపరర: ఏడడకకసడలల దనసరగ

94-206/947

తసడడ:ట దసరర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:26
లస: పప
94-206/949

తసడడ:ట మమలమల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:39
లస: పప
94-206/951

94-206/933

తసడడ:ట ససబబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ట హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ట కరరస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:29
లస: పప
10072 NDX2335131
పపరర: అసమతషలలమహ షపక

94-206/938

భరస : రమణ రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:84-15-1260
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబన సయఖద
ఇసటట ననస:84-15-1261
వయససస:44
లస: ససస స
10069 NDX0852350
పపరర: పఠరన ససభబన ఖమన

10055 NDX1255645
పపరర: షపక మసరసన వల

10050 MLJ3513843
పపరర: గగససయమ షపక

తసడడ:ట బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ శరఖగసరరడడడ
ఇసటట ననస:84-15-1260
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట తరరపతరరడడడ సరఖగస రరడడ
ఇసటట ననస:84-15-1260
వయససస:48
లస: పప
10066 MLJ3513173
పపరర: సయఖద రరపసయమ

94-206/935

తసడడ:ట బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:27
లస: ససస స
10063 NDX0501361
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ సరఖగస రరడడ

10052 AP151000372291
పపరర: పరతమబన యస కర

94-206/1305

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట షపక ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ట గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:70
లస: పప
10060 SQX1729037
పపరర: షరహహన షపక

94-206/932

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:28
లస: పప
10057 MLJ3514403
పపరర: పఠరన ఖమదధరనరన

10049 NDX1475418
పపరర: షహహదన షపక

10047 NDX2910289
పపరర: మబబన షపక

తసడడ:ట ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1258
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ట బడత మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనరమసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:45
లస: ససస స
10054 NDX0503086
పపరర: ససభబన షపక

94-206/930

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1258
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : ననరరహన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1259
వయససస:24
లస: ససస స
10051 AP151000372292
పపరర: ననరగర హన యస కర

10046 NDX2184828
పపరర: హససన షపక

10071 NDX2335313
పపరర: మసరసన బ షపక

94-206/950

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1262
వయససస:41
లస: ససస స
94-206/952

10074 NDX3202108
పపరర: శకనవరస శకరరమననన

94-206/1306

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప శకరరమననన
ఇసటట ననస:84-15-1263
వయససస:31
లస: పప
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10075 NDX2919264
పపరర: శకనవరస రరవప శక నమననన

94-207/710

తసడడ:ట మలర కరరరర న శక నమననన
ఇసటట ననస:84-15-1263
వయససస:31
లస: పప
10078 NDX1076629
పపరర: కలమమరగ బబలరసకకసడ

94-206/955

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:57
లస: పప
10081 NDX2953081
పపరర: ఇసదసమత కకసడ పరటటరగ

94-207/711

94-206/957

94-206/960

94-206/963

94-206/966

94-206/969

తసడడ:ట వనసకట రరవప వకకటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:67
లస: పప

94-206/958

10091 NDX0911057
పపరర: వకరటట పరవన ససత

10094 NDX0912451
పపరర: వకరటట అసజమమ

10097 NDX0911388
పపరర: ఎకరటట దతనసతతయ
ట బలల

94-206/972

10100 AP151000372531
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆళర

94-206/961

10103 NDX2912707
పపరర: భబగఖ లకడమ ఆలమ
భరస : మమరకసడతయబలల ఆలమ
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:22
లస: ససస స

10083 NDX1475483
పపరర: రరధదక సససకర

94-206/956

10086 MLJ2174738
పపరర: నలవనణణ సససకర

94-206/959

10089 MLJ2175172
పపరర: ససరగష సససకర

94-206/962

తసడడ:ట సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:49
లస: పప
94-206/964

10092 AP151000372320
పపరర: రగణబకరదతవ ఆళర

94-206/965

భరస : వనసకటటశశరరర ఆళళ
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:49
లస: ససస స
94-206/967

10095 NDX1893966
పపరర: టట వ యస గగవరర న పటసరద
అలమర
తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:24
లస: పప

94-206/968

94-206/970

10098 NDX0772210
పపరర: రరజగష వ

94-206/971

తసడడ:ట ననగగశశరరరవప వ
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:35
లస: పప
94-206/973

తసడడ:ట వరయఖ ఆళర
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:51
లస: పప
94-206/975

94-206/1308

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ట సససదరరరవప దతనసతతయ
ట బలల
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట సససదరరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:38
లస: పప
10102 NDX0504860
పపరర: ననగగశశరరరవప వకకటట

10088 MLJ2170082
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

10080 NDX2920924
పపరర: రరషమ షపక

భరస : బటహమయఖ సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:30
లస: పప
10099 NDX0911073
పపరర: వకరటట భబనసపటకరష

94-211/1151

భరస : భబనసపటకరష వకరటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప వకకటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:61
లస: ససస స
10096 NDX0062547
పపరర: మమరకసడతయబలల ఆళళ

10085 MLJ2175164
పపరర: సరయ శకదతవ సససకర

94-206/954

తసడడ:ట బబష షపక
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజగష కలమమర వకకటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:29
లస: ససస స
10093 NDX0504688
పపరర: పపషపలత వకకటట

94-206/1307

తసడడ:ట ససరగష సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:42
లస: పప
10090 NDX0647263
పపరర: పసటయమసక వకకటట

10082 NDX2891216
పపరర: పదనమవత పటసరదస

10077 NDX0685628
పపరర: పవన బబలరసకకసడ

తసడడ:ట మలర కరరరర న రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమకకషష పటసరదస
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:84-15-1265
వయససస:38
లస: ససస స
10087 MLJ3513405
పపరర: బటహమయఖ సససకర

10079 NDX2887446
పపరర: రరమకకషష పటసరదస

94-206/953

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ పటసరదస
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటబటమయఖ కకసడ పరటటరగ
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:38
లస: ససస స
10084 NDX0379487
పపరర: ఉషరరరణణ సససకర

10076 NDX1075571
పపరర: మహన ననగగశశరరరవప
బబలరసకకసడ
తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1264
వయససస:30
లస: పప

10101 NDX0912303
పపరర: వకరటట సససదర రరవప

94-206/974

తసడడ:ట వనసకట రరవప వకరటట
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:65
లస: పప
94-206/1309

10104 NDX3140571
పపరర: భబగఖ లకడమ అలర

94-206/1310

భరస : మమరకసడతయబలల అలర
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:22
లస: ససస స
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10105 NDX1093806
పపరర: మమరకసడతయబలల అలమర

94-229/62

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:31
లస: పప
10108 MLJ3513512
పపరర: ససవరష మమపసశశటట

10106 NDX1567769
పపరర: వనసకటటశశరరర అలమర

తసడడ:ట వరయఖ అలమర
ఇసటట ననస:84-15-1270
వయససస:53
లస: పప
94-206/976

10109 AP151000372333
పపరర: లకడమ మమపసశశటట

భరస : ననగగశశరరరవప మమపసశశటట మమపసశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1273
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ మమపసశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1273
వయససస:62
లస: ససస స

10111 MLJ3513645
పపరర: వనసకటససబబమమ కకళళ

10112 NDX0063750
పపరర: వనసకట రమణ జకక

94-206/979

తసడడ:ట రసగయఖ కకళళ
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:58
లస: ససస స
10114 MLJ2177970
పపరర: రమమష కకళళ

94-206/982

94-206/985

10118 NDX2809770
పపరర: వనసకట నగసజల కకలర

94-206/987

10121 AP151000372338
పపరర: శరరద తతలర మకలల

10124 NDX1310515
పపరర: పదమ గగపస

భరస : ననగగశశరరరవప తతలర మకలల తతలర మకలల
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కకసడలల గగపస
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:72
లస: ససస స

10126 NDX0600676
పపరర: వసశధర రరడడడ కలరరక

10127 MLJ2173680
పపరర: సతష కలమమర తతలర మకలల

94-206/993

తసడడ:ట వనసకటరరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:29
లస: పప
10129 NDX0063321
పపరర: వనసకట రరవప లసకర

94-206/996

10130 AP151000372343
పపరర: వనసకటరరడడడ కలరక

94-206/983

భరస : మదసరరచనరగ చదరసగపటరస చదరసగపట
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:47
లస: ససస స

10133 NDX0062471
పపరర: సరగజన పపరరటట
తసడడ:ట నరసససహ రరవప పపరరటట
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:56
లస: ససస స

94-206/978

10113 NDX0685685
పపరర: వనసకట రరవప జకక

94-206/981

10116 NDX0501668
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జకరక

94-206/984

తసడడ:ట ససబబయఖ జకరక
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:63
లస: పప
94-207/712

10119 NDX1075282
పపరర: అనసపమ తతలర మకలల

94-206/986

భరస : సతష కలమమర తతలర మకలల
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:31
లస: ససస స
94-206/988

10122 AP151000372347
పపరర: వరససత కలరక

94-206/989

భరస : వనసకటరరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:58
లస: ససస స
94-206/991

10125 NDX1310382
పపరర: రరగవనసదట రరవప గగపస

94-206/992

తసడడ:ట కకసడలల గగపస
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:26
లస: పప
94-206/994

10128 NDX2136787
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

94-206/995

తసడడ:ట లలట కకటటశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:44
లస: పప
94-206/997

తసడడ:ట బబపసరరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:61
లస: పప
94-206/999

10110 AP151000372334
పపరర: ననగగశశరరరవప మమపసశశటట

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప జకక
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవనసదటరరవప తతలర మకలల
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ట నరసససహ రరవప లసకర
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:46
లస: పప
10132 MLJ2172930
పపరర: రరజగశశరగ చదటసగపటరస

94-206/980

భరస : రరఘవనసదటరరవప తతలర మకలల
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:57
లస: ససస స
94-206/990

94-206/1311

తసడడ:ట పపరయఖ మమపసశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1273
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమష కకలర
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహన పపపప
ఇసటట ననస:84-15-1276
వయససస:44
లస: ససస స
10123 MLJ2172245
పపరర: కకషషకలమమరగ తతలర మకలల

94-206/977

తసడడ:ట ససబబయఖ జకరక
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట ననగయఖ జకక
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:76
లస: పప
10120 MLJ2172070
పపరర: వరణణ పపపప

10115 NDX0501627
పపరర: ననగగశశరరరవప జకరక

10107 NDX2886646
పపరర: లకడమ జజగర

భరస : పటసరద జజగర
ఇసటట ననస:84-15-1271
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప జకక
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ట రసగయఖ కకళళ
ఇసటట ననస:84-15-1274
వయససస:45
లస: పప
10117 NDX0063156
పపరర: ననగగశశరర రరవప జకక

94-229/63

10131 NDX0062976
పపరర: దయమమణణ గబసజ

94-206/998

భరస : కకటటశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:37
లస: ససస స
94-206/1000

10134 NDX0062695
పపరర: కలమమరగ మలలర ల

94-206/1001

భరస : ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:59
లస: ససస స
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94-206/1002

భరస : కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:68
లస: ససస స

94-206/1003 10137 NDX0063255
10136 MLJ2171163
పపరర: మదసరరచనరగ చదరసగపటరస
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల

తసడడ:ట షణబమగరచనరగ చదరసగపటరస
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:53
లస: పప

94-206/1005 10139 NDX2529576
10138 NDX2529634
పపరర: మమహర ససబబబరరవప గబరకసకకసడ
పపరర: నలమ దతవరసగస

తసడడ:ట సరసబశవరరవప గబరకసకకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:32
లస: పప
10141 AP151000405649
పపరర: యలమసదరరవప తరరవలశశటట
తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:50
లస: పప

10142 NDX2852127
పపరర: గబసటటరర కలపణ

తసడడ:ట శరఖమ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1280
వయససస:25
లస: ససస స
94-212/183

94-210/214

94-212/187

94-211/93

తసడడ:ట మమణణకరఖలరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:36
లస: పప

10154 MLJ3689387
పపరర: శకనవరసరరవప వడన
డ రగ

10157 NDX1313808
పపరర: దతవర శశటట నఖత

94-212/191

10160 NDX1730523
పపరర: రరమ కకషష దతవరశశటట

94-212/184

10163 NDX0100263
పపరర: రమమష బబబబ వనచనచ
తసడడ:ట పపరరషప తస స వనచనచ
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:51
లస: పప

10146 MLJ3412772
పపరర: ఉమమసససదరగ తరరమలశశటట

94-212/182

10149 NDX0171249
పపరర: శవకలమమరగ సప మమశశటట

94-210/213

భరస : శకనవరసరరవప సప మమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:39
లస: ససస స
94-212/185

10152 NDX2136894
పపరర: మణణకలమమర సప మశశటట

94-212/186

తసడడ:ట శకనవరసరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:23
లస: పప
94-212/188

10155 AP151000408675
పపరర: వజయలకడమ వషషరమళఖళ

94-213/688

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:55
లస: ససస స
94-212/189

10158 NDX1730499
పపరర: పదనమసబక దతవరశశటట

94-212/190

భరస : జజషస కలమమర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:33
లస: ససస స
94-212/192

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:24
లస: పప
94-212/194

94-213/1046

భరస : శరఖమ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1280
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : baalaraju అనరస
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:48
లస: ససస స
10162 MLJ3692241
పపరర: జజషస కలమమర దతవరశశటట

94-212/181

తసడడ:ట నరసససహరరవప వడన
డ రగ
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:57
లస: పప
10159 MLJ3412848
పపరర: వనసకరయమమ అనరస

10151 MLJ3412038
పపరర: ఉషరరరణణ వడన
డ రగ

10143 NDX2877983
పపరర: గబసటటరర లకడమ దసరర
తసడడ:ట శకధర
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వడన
డ రగ
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప వదన
బ రగ
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:28
లస: పప
10156 MLJ3691813
పపరర: శకనవరసరరవప� దతవరశశటట �

94-213/1045

తలర : పదమ కరసరన
ఇసటట ననస:84-15-1280
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట ససకరరన సప మశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1281
వయససస:45
లస: పప
10153 NDX1408849
పపరర: నవన కలమమర వదన
బ రగ

10148 NDX1488825
పపరర: పటభబకర రరవప కరరసరన

94-213/686
10140 AP151000405261
పపరర: ననగభబషణకలమమర తరరవలశశటట

తసడడ:ట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:44
లస: పప

భరస : పటభబకర రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:84-15-1280
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1280
వయససస:76
లస: ససస స
10150 NDX0100768
పపరర: శకనవరస రరవప సప మశశటట

94-206/1006

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:42
లస: ససస స

94-212/180 10145 NDX1488197
10144 NDX1659426
పపరర: సరయ పసటయమసక తరరమలశశటట
పపరర: దదవఖ రరణణ కరసరన

10147 MLJ3412459
పపరర: మహహశశరమమ

తసడడ:ట పరపయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-15-1277
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గబరకసకకసడ
ఇసటట ననస:84-15-1278
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/687

94-206/1004

10161 MLJ3692233
పపరర: శశఖర దతవరశశటట

94-212/193

తసడడ:ట మమణణకరఖలరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:36
లస: పప
94-212/195

10164 MLJ3692258
పపరర: వరదయఖ దతవరశశటట

94-212/196

తసడడ:ట కకటటశశరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:60
లస: పప
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10165 MLJ3692225
పపరర: మమణణకరఖలరరవప దతవరశశటట

94-212/197

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282
వయససస:70
లస: పప
10168 MLJ3412939
పపరర: అనరపపరష చసదదలల

94-212/199

94-212/202

94-206/1312

94-206/1314

94-212/204

94-212/207

94-212/210

తసడడ:ట కకటటశశరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:46
లస: పప

10178 NDX0389064
పపరర: శశషయఖ తలర స

10181 AP151000408481
పపరర: రరధనమణణ పససపపలలటట

10184 NDX1060102
పపరర: పటసనర రరమశశటట

10187 NDX1060680
పపరర: పదనమవత రరమశశటట

94-212/213

10190 NDX0957084
పపరర: ఆనసద కకషప ర రరమశశటట

94-212/203

10193 NDX0957092
పపరర: శవ ననరరయణ రరమశశటట
తసడడ:ట హనసమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:61
లస: పప

10173 MLJ3514130
పపరర: వరదయఖ దతవరశశటట

94-206/1008

10176 NDX2920254
పపరర: కరగమ పఠరన

94-206/1313

10179 NDX2885358
పపరర: ససమలత మదబ

94-213/1047

భరస : వనసకటటశశరరర మదబ
ఇసటట ననస:84-15-1285
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/205

94-212/206
10182 NDX1950857
పపరర: సరయననథ బబబబ పససపపలలటట

తసడడ:ట శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1286
వయససస:28
లస: పప
94-212/208

10185 NDX1060094
పపరర: కళళఖణణ రరమశశటట

94-212/209

భరస : ఆనసద కకరణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/211

10188 NDX2172286
పపరర: రఘబ వర వనసకటటష పపదబ దసటట

94-212/212

తసడడ:ట రరమ కకటటశశరరరవప పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:23
లస: పప
94-212/214

తసడడ:ట శవ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:37
లస: పప
94-212/216

94-212/201

భరస : అలస పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1285
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:30
లస: పప
10192 NDX0389056
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-212/1037

భరస : శవననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:46
లస: ససస స
10189 NDX0957126
పపరర: ఫణణసదట భబసకర ఆర

10175 NDX2895019
పపరర: అసకమమ మననరల

10170 MLJ3406618
పపరర: హరగపస
ట రద బబ లశశటట

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1284
వయససస:58
లస: పప

భరస : శసకరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1286
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ట వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1286
వయససస:58
లస: పప
10186 NDX0646521
పపరర: రమమదతవ పపదబ దసటట

94-206/1007

తసడడ:ట ససబబబరరయబడడ తలర స
ఇసటట ననస:84-15-1285
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదటశశఖర సనరస
ఇసటట ననస:84-15-1286
వయససస:43
లస: ససస స
10183 MLJ3688579
పపరర: శవ శసకర

10172 MLJ3514148
పపరర: ససతనకలమమరగ దతవరశశటట

94-212/198

తసడడ:ట బబలకకటటశశరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1283
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట వరయఖ మననరల
ఇసటట ననస:84-15-1284
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబబబల భబష పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1285
వయససస:24
లస: ససస స
10180 MLJ3695467
పపరర: వనదవత సనరస

94-212/200

భరస : వరఢయఖ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1284
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ట పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1284
వయససస:30
లస: పప
10177 NDX2920262
పపరర: రగజజశన పఠరన

10169 NDX1645110
పపరర: శవ తతజ చసదదలల

10167 MLJ3413077
పపరర: లలమకలమమరగ బబ లశశటట

భరస : హరగపస
ట రద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1283
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశర గబపరస చసదదలల
ఇసటట ననస:84-15-1283
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ట జగననమహన రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:84-15-1283
వయససస:56
లస: పప
10174 NDX3031713
పపరర: కకటటశశర రరవప తతట

94-212/1036

భరస : శకనవరసరరవప దతవరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1282/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరగబపస చసదదలల
ఇసటట ననస:84-15-1283
వయససస:48
లస: ససస స
10171 MLJ3406436
పపరర: కకటటశశరగబపస చసదదలల

10166 NDX3139177
పపరర: పదనమవత దతవరశశటట

10191 NDX0570275
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప పపదబ దసటట

94-212/215

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప పపదబ దసటట
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:45
లస: పప
94-212/217

10194 SAA0866485
పపరర: సతఖవత ఆర

94-212/864

భరస : ఫణణసదట భబసకర
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:28
లస: ససస స
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94-212/1038

తసడడ:ట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1287
వయససస:45
లస: పప
10198 MLJ3695483
పపరర: శరకవణ జజఖత దరగమడడగబ

94-212/220

94-212/223

భరస : శకనవరసరరవప కగ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:28
లస: ససస స
10207 NDX1059997
పపరర: కకటటశశరమమ కరమననన

94-212/226

94-212/229

94-212/232

94-212/235

తసడడ:ట ఎరకయఖ దనరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:50
లస: పప
10222 NDX0788786
పపరర: పపలమరరరవప యరకసశశటట
తసడడ:ట రగశయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1291
వయససస:35
లస: పప

94-210/1092

10208 AP151000408618
పపరర: కకటటశశరమమ ససరగగగరగ

94-212/227

10211 NDX1488346
పపరర: అరవసద మమమడడ

10214 MLJ3406246
పపరర: రమమష బబబబ దరగమడడగబ

10217 MLJ3690773
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరగ

10220 NDX2100634
పపరర: మననజ పససపపలలటట

10223 NDX1488411
పపరర: పపజత గగలర
భరస : చసదట శశఖర గగలర
ఇసటట ననస:84-15-1292
వయససస:33
లస: ససస స

10203 NDX2917615
పపరర: కకటటశశర రరవప దరగమడడగబ

94-207/713

10206 NDX1488452
పపరర: అననరరధ వలగగసడ

94-212/225

10209 AP151000408368
పపరర: లకడమ దరగమడడగబ

94-212/228

భరస : కకటటశశరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:57
లస: ససస స
94-212/230

10212 NDX1488353
పపరర: శవ ససతసశశటట

94-212/231

తసడడ:ట వనసకటటశశరరవప ససతసశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:31
లస: పప
94-212/233

10215 NDX1488478
పపరర: వనసకట రరమయఖ వనలగగసడ

94-212/234

తసడడ:ట దనకకమణణ వలగగసడ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:44
లస: పప
94-212/236

10218 NDX2845261
పపరర: దనరగమడడగబ సరయ కకరణ

94-212/1039

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:21
లస: పప
94-212/237

తసడడ:ట మలర కరరరర నరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1291
వయససస:24
లస: పప
94-212/239

94-212/222

భరస : వనసకట రరమయఖ వలగగసడ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట కనకయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:67
లస: పప
94-228/628

10200 AP151000408425
పపరర: రసగమమ దరగమడడగబ

తసడడ:ట ఎరకయఖ దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ట కలమమరసరశమ కరమననన
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:47
లస: పప
10219 NDX3292414
పపరర: కకటటశశర రరవప దనరగమడడగబ

94-212/224

తసడడ:ట బబబబ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట కకటటశశరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:37
లస: పప
10216 NDX0957100
పపరర: శకనవరసరరవప

10202 MLJ3406295
పపరర: శవరరమపటసరద దరగమడడగబ

10205 NDX2832236
పపరర: అననష దరగమడడగబ

94-212/219

భరస : కకటటశశరరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1289
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:26
లస: పప
10213 MLJ3404639
పపరర: బబలకకషష దరగమడడగబ

94-212/221

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:84-15-1290
వయససస:45
లస: ససస స
10210 NDX1488262
పపరర: కకరణ కలమమర కరమననన

10199 AP151000408415
పపరర: శకలత పససపపలలటట

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1289
వయససస:38
లస: పప
94-207/714

10197 MLJ3404563
పపరర: వనసకటటశశరరర నశశసకర

తసడడ:ట వరయఖ నశరశసకర
ఇసటట ననస:84-15-1288
వయససస:59
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1289
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1289
వయససస:33
లస: పప
10204 NDX3213840
పపరర: శవ కలమమరగ కరమననన

94-212/218

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర నశససకరర
ఇసటట ననస:84-15-1288
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ రరమపటసరద దరగమడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1289
వయససస:30
లస: ససస స
10201 MLJ3689288
పపరర: ఉమమ శసకర దరగమడడగబ

10196 MLJ3405032
పపరర: శవననగరరజ నశశసకర

10221 NDX0893305
పపరర: యమకకబబ షపక

94-212/238

తసడడ:ట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-15-1291
వయససస:33
లస: పప
94-212/240

10224 NDX2353027
పపరర: మమధవ కకటగగరగ

94-212/241

భరస : శశభన బబబబ
ఇసటట ననస:84-15-1292
వయససస:34
లస: ససస స
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10225 AP151000408129
పపరర: వరలకడమ చరరమమమళళ

94-212/242

భరస : వనసకటటశశరరరవప చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:84-15-1292
వయససస:50
లస: ససస స
10228 AP151000408168
పపరర: ఆదదలకడమ ననరర

94-212/246

94-212/249

94-212/250

94-212/253

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:41
లస: ససస స
10243 MLJ3405404
పపరర: దసరరరపటసరద అడపరల

94-212/259

తసడడ:ట వశశననధ ఘటస
ఇసటట ననస:84-15-1299/1
వయససస:51
లస: పప
10249 AP151000408016
పపరర: బబబసరగజన

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:75
లస: ససస స

94-212/251

94-212/265

10238 NDX2352946
పపరర: శరసత పసటయమ దసడత

94-212/254

10241 MLJ3411436
పపరర: ధనలకడమ అడపరల

10244 MLJ3404613
పపరర: ఉగరరరరవప అడపరల

10247 NDX1633933
పపరర: పదమ టట

10250 AP151000408055
పపరర: మలలర శశరగ పససపపలలటట

10253 NDX1937855
పపరర: సరయచసద పపపపల
తసడడ:ట శవరరమకకషషపటసరద పపపరపల
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:24
లస: పప

10233 NDX3285913
పపరర: శకనవరస రరవప గబసటట

94-206/1354

10236 MLJ3405552
పపరర: రరమమహన రరవప మమరగగ

94-212/252

10239 NDX0459842
పపరర: రరధన అడపరల

94-212/255

భరస : శకనవరసరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:33
లస: ససస స
94-212/257

10242 MLJ3406774
పపరర: శకనవరస

94-212/258

తసడడ:ట ఉగరరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:43
లస: పప
94-212/260

10245 NDX1313709
పపరర: మననకడ ఘటట స

94-212/261

భరస : రరసబబబబ ఘటట స
ఇసటట ననస:84-15-1299/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-212/263

10248 MLJ1970300
పపరర: గగరగజ పపపరపల

94-212/264

భరస : శవరరమకకషషపటసరద పపపరపల
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:46
లస: ససస స
94-212/266

భరస : నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:53
లస: ససస స
94-212/268

94-212/248

తసడడ:ట భబసకరయఖ మమరగగ
ఇసటట ననస:84-15-1298
వయససస:39
లస: పప

భరస : అనల కలమమర టట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:50
లస: ససస స
10252 NDX1836909
పపరర: ససతనరరవమమ పససపపలలటట

10235 MLJ3693298
పపరర: మహలకడమ పలలర

తసడడ:ట రరమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:81
లస: పప
94-212/262

10230 NDX0441451
పపరర: ఆసజననయబలల చసతన

తసడడ:ట వనదనదదట గబసటట
ఇసటట ననస:84-15-1296
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఉగరరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ట ఉగరరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:45
లస: పప
10246 NDX1313642
పపరర: రరసబబబబ ఘటస

94-206/1343

తసడడ:ట మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1299
వయససస:21
లస: ససస స
94-212/256

94-212/244

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ చసతన
ఇసటట ననస:84-15-1294
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప పలలర
ఇసటట ననస:84-15-1298
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ట సరసబయఖ పలలర
ఇసటట ననస:84-15-1298
వయససస:41
లస: పప
10240 MLJ3694841
పపరర: ననగలకడమ తతట

94-212/247

తసడడ:ట శకనవరసరరవప గబసటట
ఇసటట ననస:84-15-1296
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప మమరగగ
ఇసటట ననస:84-15-1298
వయససస:37
లస: ససస స
10237 MLJ3690583
పపరర: హనసమసత రరవప పలలర

10229 MLJ1971605
పపరర: ఈశశరమమ తషరగమమళళ

10232 NDX3267424
పపరర: కవఖ లత గబసటట

10227 MLJ3690617
పపరర: వనసకటటశశరరర చరరమమమళళ

తసడడ:ట ససబబయఖ చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:84-15-1292
వయససస:57
లస: పప

భరస : మలర యఖ తషరగమమళళ
ఇసటట ననస:84-15-1293
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ చసతన
ఇసటట ననస:84-15-1294
వయససస:40
లస: పప
10234 NDX0172692
పపరర: ననగమణణ మమరగగ

94-212/243

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర సస హహచ
ఇసటట ననస:84-15-1292
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:84-15-1293
వయససస:50
లస: ససస స
10231 NDX0441659
పపరర: కరళదనసస చసతన

10226 NDX1313667
పపరర: మణణకసఠ ససహహచ

10251 MLJ3411899
పపరర: భబలకడమ కవవరపప

94-212/267

భరస : శకనవరసమబరగస కవవరపప
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:54
లస: ససస స
94-212/269

10254 MLJ3690633
పపరర: ననగరరజ పససపపలలటట

94-212/270

తసడడ:ట శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:33
లస: పప
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94-212/271

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర యయనసమబల
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:33
లస: పప
10258 NDX2115377
పపరర: నరసససహరరవప పససపపలలటట

94-212/274

94-212/865

94-212/277

94-206/1315

94-212/1043

10265 NDX1488551
పపరర: లమవణఖ పపపరపల

10268 NDX3025343
పపరర: శశశదన రరవప అడప

10271 NDX2963346
పపరర: సపజదన రరవప అడపర

94-212/281

10274 NDX0957431
పపరర: సరయననధ దసడన

తసడడ:ట దశరరజ మబరళ
ఇసటట ననస:84-15-1303/1
వయససస:19
లస: పప
94-212/286

భరస : అపరపరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-15-1304/2
వయససస:53
లస: ససస స

10280 NDX1488965
పపరర: మబరళ దశరరజ

94-212/1041

10283 NDX1139906
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరశస
తసడడ:ట కకషషయఖ పరశస
ఇసటట ననస:84-15-1304/2
వయససస:48
లస: పప

10263 NDX3187788
పపరర: శకనవరస తతట

94-212/1040

94-212/279
10266 NDX0494930
పపరర: పటసననరసజననయబలల యదనల

10269 NDX3020195
పపరర: వనసకటరరవమమ అడప

94-212/1042

భరస : శశశదన రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-15-1302
వయససస:62
లస: ససస స
94-228/562

10272 AP151000408089
పపరర: నలననకడ దసడన

94-212/280

భరస : రరసబబబబ దసడన
ఇసటట ననస:84-15-1303
వయససస:55
లస: ససస స
94-212/282

10275 NDX0957001
పపరర: రరసబబబబ దసడన

94-212/283

తసడడ:ట కకషషమబరగస దసడ
ఇసటట ననస:84-15-1303
వయససస:63
లస: పప
94-212/284

10278 NDX1489088
పపరర: సరమమమ జఖస దశరరజ

94-212/285

భరస : మబరళ దశరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1304/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/287

తసడడ:ట సపజదయఖ దశరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1304/1
వయససస:47
లస: పప
94-212/289

94-212/276

తసడడ:ట కకటయఖ యదనల
ఇసటట ననస:84-15-1301
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1304/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర అడపరల
ఇసటట ననస:84-15-1304/1
వయససస:38
లస: పప
10282 NDX1139252
పపరర: కమల బతష
స ల

94-212/278

తసడడ:ట రరసబబబబ దసడ
ఇసటట ననస:84-15-1303
వయససస:36
లస: పప

94-206/1316 10277 MLJ3694932
10276 NDX3056017
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర Kumar
పపరర: భవరన అడపరల

10260 MLJ3405040
పపరర: శవరరమకకషష పటసరద పపపరపల

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-15-1302
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ట రరసబబబబ దసడ
ఇసటట ననస:84-15-1303
వయససస:34
లస: పప

10279 MLJ3405008
పపరర: సరసబశవరరవప అడపరల

94-212/866

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-15-1302
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ట పపరష శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1302
వయససస:21
లస: పప
10273 NDX0957407
పపరర: హరరననధ దసడన

10262 NDX2667368
పపరర: షరగమళ పటబన

94-212/273

తసడడ:ట ససబబబరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ట శవరరమకకషష పపపరపల
ఇసటట ననస:84-15-1301
వయససస:27
లస: పప

భరస : సపజదనరరవప అడపర
ఇసటట ననస:84-15-1302
వయససస:63
లస: ససస స
10270 NDX3104080
పపరర: వనసకట పవన సరయ కకసడడట

94-212/275

తసడడ:ట ససభబన ఖమన
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పటసననరసజననయబలల ఎస
ఇసటట ననస:84-15-1301
వయససస:47
లస: ససస స
10267 NDX2883700
పపరర: వనసకటబటధమమ అడపర

10259 MLJ3406113
పపరర: శకనవరసమబరగస కవవరపప

10257 MLJ3404860
పపరర: రరజగష

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర వనజ
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట మమధవరరవప కవవరపప
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ట ససభబన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:19
లస: పప
10264 NDX0510016
పపరర: వనసకటలకడమససజజత ఎస

94-212/272

తసడడ:ట నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ట ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1300
వయససస:57
లస: పప
10261 NDX2544849
పపరర: సనరజ ఖమన పటబన

10256 MLJ3404902
పపరర: నరగష పససపపలలటట

10281 NDX1201979
పపరర: జజజ ననశశరగ పరశస

94-212/288

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:84-15-1304/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-212/290

10284 NDX1139898
పపరర: అపరపరరవప బతష
స ల

94-212/291

తసడడ:ట నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-15-1304/2
వయససస:58
లస: పప
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10285 AP151000408311
పపరర: కనకవలర అదబసకక

94-212/294

భరస : తరరమలమచనరరఖలల అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:68
లస: ససస స
94-212/297

తసడడ:ట తరరమలమచనరరఖలల అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:46
లస: పప
94-212/300

భరస : కరరణనకర మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1311
వయససస:46
లస: ససస స
94-206/1009

10292 NDX0951707
పపరర: సశరరజఖలకడమ మమచరరజ

10295 NDX2281004
పపరర: వనసకరటరరవ గబరగకపప

94-206/1087

10298 NDX0307520
పపరర: ననరర హన షపక

94-212/301

తసడడ:ట మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1736
వయససస:54
లస: పప

10301 NDX0379750
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-206/1010

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-15-1737
వయససస:72
లస: ససస స
10306 NDX2308880
పపరర: ననగగశశరగ దనదత

94-206/1011

94-239/900

94-206/1014

94-207/734

10310 NDX2954022
పపరర: వర లకడమ తరరమల శశటట

94-207/169

తసడడ:ట చతసచస వనకటటశశర రరవప తవరశ
ఇసటట ననస:84-21-1796
వయససస:25
లస: పప

10313 NDX2807568
పపరర: రరమరరవప కసదసకకరర
తసడడ:ట వరరసరశమ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:84-21-1900
వయససస:63
లస: పప

10296 NDX0686881
పపరర: వనసకట పదనమవత� అలర స�

94-207/168

10299 NDX0374314
పపరర: మహమమద రఫస షపక

94-206/1012

10302 NDX1076017
పపరర: సపజదనబ షపక

94-206/1015

10305 NDX2917599
పపరర: హససన షపక

94-206/1317

భరస : అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:84-15-1987
వయససస:33
లస: ససస స
94-207/170

10308 NDX2408656
పపరర: రసగ మహహశశరగ గగరరలర

94-207/171

భరస : సతఖ రరమమసజననయబలల గగరరలర
ఇసటట ననస:84-21-16/12
వయససస:31
లస: ససస స
94-207/735

భరస : చలపత రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:84-21-168
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/188

94-212/302

భరస : ససదబయఖ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1737
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర గగదల
ఇసటట ననస:84-21-15-96
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడడడ మబనరలర
ఇసటట ననస:84-21-168
వయససస:78
లస: ససస స
10312 NDX1481175
పపరర: వనసకటశవ ననగ గగతమ తవరశ

10307 NDX2408649
పపరర: సరగత గగదల

10293 AP151000405181
పపరర: కరరణనకర మమచరరజ

తసడడ:ట మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1736
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట జజసఫ బబ లలర దస
ఇసటట ననస:84-15-1941
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప దనదత
ఇసటట ననస:84-17-1555
వయససస:44
లస: ససస స
10309 NDX2918126
పపరర: కమలమమ మబనరలర

10304 NDX1830984
పపరర: ససధధర బబబబ బబ లలర దస

94-212/299

తసడడ:ట కకషష�
ఇసటట ననస:84-15-1714
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ట ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1736
వయససస:59
లస: పప
94-206/1016

10290 NDX0957423
పపరర: తరరమలమచనరరఖలల అదబసకక

తసడడ:ట జగననమహన రరవప మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1311
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:84-15-1736
వయససస:35
లస: పప
94-206/1013

94-212/296

తసడడ:ట సససగరరచనరరఖలల అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట చనర పసచచఆ గబరగకపప
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ట ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:84-15-1726
వయససస:53
లస: పప

10303 NDX1313386
పపరర: బబబబ వరల షపక

94-212/298

భరస : జగననమహనరరవప మమచరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1311
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకరటరరవ గబరగకపప
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:25
లస: పప

10300 NDX0307561
పపరర: రమజ షపక

10289 NDX0963769
పపరర: నరసససహచనరరఖలల అదబసకక

10287 MLJ3406683
పపరర: సససగరగకకషషన అదబసకక

తసడడ:ట తరరమలమచనరరఖలల అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట సససగరరచనరరఖలల అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:68
లస: పప

10291 MLJ3413085
పపరర: కలససమకలమమరగ మమచరరజ

10297 NDX2683043
పపరర: షపక ససబబన

94-212/295

తసడడ:ట narasimhacharyulu అదబసకక
ఇసటట ననస:84-15-1310
వయససస:39
లస: పప

10288 MLJ3406642
పపరర: కకదసడరరమన అదబసకక

10294 NDX2281012
పపరర: గగపస కకషష గబరగకపప

10286 MLJ3405958
పపరర: కగశవన అదబసకక

10311 NDX2336287
పపరర: సదనబస హహసపసన షపక

94-207/172

తసడడ:ట ఇబటహస షపక
ఇసటట ననస:84-21-215
వయససస:25
లస: పప
94-207/760

10314 NDX2807667
పపరర: పదమ కసదసకకరర

94-207/761

భరస : రరమరరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:84-21-1900
వయససస:60
లస: ససస స
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94-207/319

తసడడ:ట కకదనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-21-1908
వయససస:23
లస: ససస స
10318 NDX2483618
పపరర: రరసబబబబ కకడనరర

94-207/321

94-207/800

94-208/191

94-207/593

94-208/193

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-22-1645
వయససస:44
లస: పప
10333 NDX0092163
పపరర: రమమష రగజగటట

94-207/324

94-208/402

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-2060
వయససస:36
లస: పప

94-207/801

10328 NDX2984540
పపరర: పరవన తషమమలగబసట

94-208/405

94-207/763

10323 NDX0587642
పపరర: పతస శకనవరస రరవప పత

10326 NDX2335529
పపరర: బసగరరయఖ ఆలమ

10329 MLJ3519220
పపరర: ససరగష తడవరగస

94-208/192

తసడడ:ట సససదరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1645
వయససస:36
లస: పప

10331 AP151000375237
పపరర: సససదరరరవప తడవరగస

10332 NDX0498584
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ ఏల�

10334 NDX2041440
పపరర: అనసష మజర

10337 NDX1941112
పపరర: పటభబవత అసబలర

10340 NDX0811315
పపరర: మలలర బబలయఖ�

10343 NDX2660546
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జగబ
తసడడ:ట ననరరయణ జగబ
ఇసటట ననస:84-22-18160
వయససస:59
లస: పప

94-208/190

94-207/322

తసడడ:ట మమణణకఖ రరవప తషమమలగబసట
ఇసటట ననస:84-22-1564
వయససస:34
లస: ససస స
94-208/194

94-207/323

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1664
వయససస:57
లస: పప
94-207/325

10335 NDX3141066
పపరర: వ నరగశ పససపపలలటట

94-207/764

తసడడ:ట పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-22-1701
వయససస:28
లస: పప
94-208/403

10338 NDX1941021
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప అసబలర

94-208/404

తసడడ:ట నరసససహ రరవప అసబలర
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:33
లస: పప
94-207/521

తసడడ:ట అకగకశశర రరవప�
ఇసటట ననస:84-22-2020
వయససస:45
లస: పప
94-207/523

94-203/733

తసడడ:ట లసగయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-870
వయససస:59
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప అసబలర
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప అసబలర
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:61
లస: పప
10342 NDX0093153
పపరర: ససరగష� తతట�

10325 NDX3090875
పపరర: బబలలర మమ మసటట

10320 NDX3177169
పపరర: షపక కరగమబన

తసడడ:ట ససబబబరరవప పత
ఇసటట ననస:84-22-47/A
వయససస:46
లస: పప

తలర : కలమమరగ మజర
ఇసటట ననస:84-22-1674
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస రరవప అసబలర
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:29
లస: ససస స
10339 NDX1940825
పపరర: నరసససహ రరవప అసబలర

94-207/823

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1645
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1673
వయససస:34
లస: పప
10336 NDX1940759
పపరర: ననగ శరఖమల అసబలర

10322 NDX3218807
పపరర: మమలమల షపక

94-207/320

భరస : షపక ఖససస శశశదన
ఇసటట ననస:84-22-8/4
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసటట
ఇసటట ననస:84-22-626
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట రమణ శదబ
ఇసటట ననస:84-22-890
వయససస:35
లస: పప
10330 AP151000375240
పపరర: చనపసచచయఖ తడవరగస

94-207/802

తసడడ:ట హహసపన షపక
ఇసటట ననస:84-22-26/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ట పటసరద రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-22-/302
వయససస:66
లస: పప
10327 NDX2666733
పపరర: పవన కలమమర శదబ

10319 NDX2960029
పపరర: కగసర షపక

10317 NDX2483683
పపరర: శకనవరస రరవప బబ తనస

తసడడ:ట బసగరరర ననయబడడ బబ తనస
ఇసటట ననస:84-21-1921
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ట షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:84-22-8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ట శసకరరరవప నల
ఇసటట ననస:84-22-20/22
వయససస:24
లస: పప
10324 NDX1993014
పపరర: జరట సన రరజ వనమబల

94-208/189

తసడడ:ట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1914
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ట రరమ కకషష కకడనరర
ఇసటట ననస:84-21-1921
వయససస:23
లస: పప
10321 NDX3097243
పపరర: బబలకకషష నల

10316 NDX0823385
పపరర: కకతస కకటట శకనవరసరరవప

10341 NDX1146182
పపరర: జజనబబషర షపక

94-207/522

తసడడ:ట హహసపసన
ఇసటట ననస:84-22-2031
వయససస:32
లస: పప
94-207/584

10344 NDX1418012
పపరర: రరమయఖ బబ యన

94-245/1041

తసడడ:ట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-24-2618
వయససస:29
లస: పప
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10345 NDX1775560
పపరర: రతర కలమమరగ రరమశశటట

94-204/735

భరస : లకడమ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-25-503
వయససస:49
లస: ససస స
10348 NDX0558478
పపరర: అసజలదతవ సయవరపప

94-204/738

94-204/741

94-204/798

94-217/881

94-204/742

10355 SQX0792275
పపరర: ఖమజజ బ షపక

10358 NDX3079878
పపరర: పరరశత చతసబబటట

94-204/752

10361 NDX2455723
పపరర: హరగ ననగ మహహష తతట

95-201/819

10364 NDX2547552
పపరర: భవరన మబనరసగగ

తసడడ:ట ససబబరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-272/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవ రరవప మబనరసగగ
ఇసటట ననస:84-272-1
వయససస:19
లస: ససస స

94-155/413
10366 NDX1241231
పపరర: సతఖవనసకట ససబబశవ రరవప
కలనశశటట
తసడడ:ట శసకర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:130-19-797, FLOT.NO. 102
వయససస:56
లస: పప

10367 NDX3289378
పపరర: యగగశ కలమమర అవససస
తసడడ:ట వజయ కలమమర అవససస
ఇసటట ననస:149,24-11-48
వయససస:31
లస: పప

10369 NDX2944106
పపరర: కకఠరరగ రరప

10370 NDX2944056
పపరర: పపషప కకఠరరగ

94-203/677

94-204/740

10353 MLJ3502291
పపరర: రరమకకషష తరరమలశశటట

10356 SQX0509364
పపరర: ససదబ దక షపక�

95-201/820

94-245/1325

10359 NDX2280915
పపరర: వనయ కలమమర తతట

94-204/753

10362 NDX0898569
పపరర: శవ ససబబబరరవప దనసరగ

94-204/799

10365 NDX2619542
పపరర: గగపసకకషష పరష

94-96/564

తసడడ:ట శకకరసత పరష
ఇసటట ననస:88-1-3817
వయససస:21
లస: పప
94-156/1010

10368 NDX2944072
పపరర: కకటబరగ గగరగ రరజ

94-203/676

తసడడ:ట దతవ కకషన కకటబరగ
ఇసటట ననస:202 KIDAMBI RESIDENCE
వయససస:42
లస: పప
94-203/678

94-168/788
10371 NDX1092600
పపరర: హరగననధ ససబటమణఖస కరమశశటట

తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:204
వయససస:53
లస: పప

10372 NDX3207438
పపరర: దదననష జరజన

10373 NDX1094663
పపరర: లకడమ గగలదరగ

10374 NDX1091925
పపరర: శవ ననగమలలర శశరగ గగలదనరగ

భరస : సతష కలమమర గగలదరగ
ఇసటట ననస:306
వయససస:33
లస: ససస స

94-204/754

తసడడ:ట వనసకటపరపరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-272/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : దతవ కకషన
ఇసటట ననస:202 KIODAMBY RESIDENCY
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట జజగరకజజ జరజన
ఇసటట ననస:212
వయససస:34
లస: పప

94-204/751

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-272-1
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగరగ రరజ కకఠరరగ
ఇసటట ననస:202 KIDAMBI RESIDENCE
వయససస:42
లస: ససస స
94-156/861

94-204/743

తసడడ:ట ఇబటహహస�
ఇసటట ననస:84-35-612
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-272-1
వయససస:27
లస: పప
94-204/755

10350 NDX2184570
పపరర: పటభబవత ఆమసచ

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర� థదఱసమవలలడ టటట
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరబదట రరవప
ఇసటట ననస:84-225-56
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-272-1
వయససస:26
లస: పప
10363 NDX0317164
పపరర: వనసకటఅపరపరరవప దనసరగ

10352 MLJ3501210
పపరర: రమమష తరరమలశశటట

94-204/737

భరస : రజజరరవప ఆమసచ
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ట మసరసన
ఇసటట ననస:84-35-612
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట శకరరమబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-117/B206
వయససస:40
లస: పప
10360 NDX2280923
పపరర: వజయ కలమమర తతట

94-204/739

తసడడ:ట వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమహన రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:84-25-1660
వయససస:26
లస: ససస స
10357 NDX3175650
పపరర: జగదధశ కలమమర ఆలపరటట

10349 MLJ3507316
పపరర: ననగబలల తరరమలశశటట

10347 NDX2106871
పపరర: ననగమలలర శశరగ తరరమలశశటట

భరస : శవయమఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకటటసశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:33
లస: పప
10354 NDX2714137
పపరర: వజయ లకడమ దనసరగ

94-204/736

తసడడ:ట లకడమ ననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-25-503
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప� సయవరపప
ఇసటట ననస:84-25-504
వయససస:55
లస: ససస స
10351 NDX1774794
పపరర: శవయమఖ తరరమలశశటట

10346 NDX1867227
పపరర: గణణష రరమశశటట

94-168/792

94-168/793

భరస : కకటటశశర రరవప గగలదనరగ
ఇసటట ననస:306
వయససస:59
లస: ససస స
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10375 NDX1092451
పపరర: సతష బబబబ గగలదనరగ
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94-168/794

తసడడ:ట కకటటశశర రరవప గగలదరగ
ఇసటట ననస:306
వయససస:40
లస: పప
94-168/796

భరస : మహన రరవప చసకక
ఇసటట ననస:406
వయససస:63
లస: ససస స
94-208/1307

తసడడ:ట దతవదనసస మసడపరటట
ఇసటట ననస:502
వయససస:72
లస: పప

10379
పపరర: శరకవణ కలమమర దళవరయ

94-154/629

94-206/1361

10382 NDX3191335
పపరర: సహససన మసడపరటట

10383 NDX1612358
పపరర: వజయ భబరర వ దదడడడ

94-208/1308

10385 NDX2623742
పపరర: మసజల ననలపటర

10387 NDX2607810
పపరర: చలపతమమ అసకరల

10388 NDX2442143
పపరర: సతష చలమర

భరస : నరసయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:c-16 R & B QUARTER
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ట మహహశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:D NO 24-4-59
వయససస:25
లస: పప

10390 NDX2379311
పపరర: అనల కలమమర తమమన

10391 NDX3154671
పపరర: శకపరద శరణఖ రరయవరపప

తసడడ:ట భబసకర రరవప తమమన
ఇసటట ననస:DNO 24-8-38/B
వయససస:39
లస: పప

10394 NDX2800480
పపరర: రరహహల శరమ

భరస : కకషష కరసత చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:D.NO.24-9-60
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ఓమ పటకరశ శరమ
ఇసటట ననస:D NO 24-9-147
వయససస:18
లస: పప

94-156/812
10396 NDX2534360
పపరర: పరగకపటట వనసకట రమణణ అనసష
శకపసటయ పరగకపటట
తలర : పరగకపటట మసగ ససలలచన పరగకపటట
ఇసటట ననస:D.no 24-10-16
వయససస:20
లస: ససస స

10397 NDX2243905
పపరర: ససచతజన జరజన
భరస : కలలపష కలమమర జరజన
ఇసటట ననస:D NO 24-10-53
వయససస:27
లస: ససస స

10399 SQX2021749
పపరర: అనరపపరష ననతకటట
ట

10400 NDX0714899
పపరర: శరసత రరజ హరరవరదన మమజగటట

95-210/494

భరస : రరమమశశర రరవప ననతకటట
ట
ఇసటట ననస:D.NO.24-11-55
వయససస:48
లస: ససస స
10402 NDX3251774
పపరర: వనసకట జయపటద పబబశశటట

94-156/1004

Deleted

భరస : పరసడడరసగరరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:D NO 24-11-69
వయససస:46
లస: ససస స

94-204/781

94-156/830

10386 NDX2604460
పపరర: అశశక ననలపటర

94-156/831

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననలపటర
ఇసటట ననస:2722
వయససస:21
లస: పప
94-156/815

10389 NDX3114642
పపరర: రతర చసదట పటభ కకలచనన

94-154/713

భరస : కకషష మహన కకలచనన
ఇసటట ననస:D.NO.24-8-38A
వయససస:40
లస: ససస స
94-154/714

10392 NDX3145505
పపరర: ననగగశవరరగ ఉటటకకరగ

94-155/756

భరస : లకమయఖ ఉటటకకరగ
ఇసటట ననస:D.NO.24-9-20
వయససస:53
లస: ససస స
94-155/754

10395 NDX3013323
పపరర: రరహహల శరమ

94-155/755

Deleted

తసడడ:ట ఓమ పటకరశ శరమ
ఇసటట ననస:D NO 24-9-147
వయససస:18
లస: పప
94-156/816

10398 NDX2895845
పపరర: వనసకటటశశరగ కకపపరపప

94-156/980

భరస : సరసబశవ రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:D.NO-24-11-55
వయససస:39
లస: ససస స
94-156/814

10401 NDX3250065
పపరర: వనసకట జయపటద పబబశశటట

తసడడ:ట వనసకట ననగ పపరషచసదట రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:D-NO 24-11-60, ISUKAVAGU S
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:D NO 24-11-69
వయససస:46
లస: ససస స

10403 NDX2395374
పపరర: పటతక భననసల

10404 NDX2749760
పపరర: శరరష మబరగకకపపడడ

తసడడ:ట శరసత లమల భననసల
ఇసటట ననస:D.NO. 24-11-142
వయససస:28
లస: పప

95-216/730

తసడడ:ట భబసకర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:847-547
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట అదద శశషష రరయవరపప
ఇసటట ననస:D.NO.24-8-43
వయససస:18
లస: ససస స
94-155/757

10380 AP151000696371
పపరర: ససబబబరరవప సససకర
తసడడ:ట ననగగశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:415
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప ననలపటర
ఇసటట ననస:2722
వయససస:24
లస: ససస స

94-203/617

94-208/1306

తసడడ:ట వనసకట అపపరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:409
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ట రరఘవ రరవప కలసపటట
ఇసటట ననస:1752 Gayathri Homes
వయససస:72
లస: పప
94-162/1321

10377 RXA1322163
పపరర: అవననశ చససడనరర

తసడడ:ట పటసనర కలమమర చససడనరర
ఇసటట ననస:403, rishi valley homes
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబటహస లసకన మసడపరటట
ఇసటట ననస:502
వయససస:68
లస: ససస స

10384 NDX2826683
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసపటట

10393 NDX3100732
పపరర: మధవ ఒలలటట

94-168/795

తసడడ:ట రరమయఖ గగలదరగ
ఇసటట ననస:306
వయససస:70
లస: పప

10378 NDX1092006
పపరర: సరమమమ జఖస చసకకపలర

10381 NDX3179827
పపరర: అబటహస లసకన మసడపరటట

10376 NDX1092147
పపరర: కకటటశశర రరవప గగలదరగ

94-156/813

94-155/762

94-156/979

భరస : ససతతష కలమమర మబరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:D.No 24-11-180
వయససస:23
లస: ససస స
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10405 NDX2380723
పపరర: రరజ శశఖర మమజగటట
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94-207/547

తసడడ:ట రరమ కకషష రరవప మమజగటట
ఇసటట ననస:D.NO.24-12-253/B
వయససస:23
లస: పప
10408 NDX2367589
పపరర: ఇరరలన షపక

94-241/955

94-241/1230

94-243/1272

10412 NDX3296282
పపరర: వజయ బబబబ గసట

10415 NDX2381937
పపరర: పఠరన గగస

94-241/957

10418 NDX3257672
పపరర: ననగ రగహహణణ దతవ తషలశ

10421 NDX2931814
పపరర: వనసకటమమ కలసచల

తలర : సరసశత కకరరకలల
ఇసటట ననస:D.NO.25-4-25,ADAPA VARI ST
వయససస:31
లస: పప

భరస : చసదటరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:DNO 25-4-106
వయససస:71
లస: ససస స

10423 NDX3016912
పపరర: అమలమదతవ యసగలశశటట

10424 NDX3017035
పపరర: కకశశర బబబబ యసగలశశటట

94-202/709

భరస : కకశశర బబబబ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:DNO 25-5-13
వయససస:52
లస: ససస స
10426 NDX2956837
పపరర: ఆశ దళవరయ

94-71/991

తసడడ:ట ఖమశస సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 25-11-106
వయససస:47
లస: పప

94-245/1046

94-206/1098

10430 NDX2916831
పపరర: లకడమ రరధదక ననరదనసస

94-203/780

10433 NDX3082450
పపరర: హహమసత కలమమర కటకస
తసడడ:ట శసకర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:D NO 25-12-06
వయససస:23
లస: పప

10413 NDX2884245
పపరర: షపక ననర బబగబమ

94-243/1271

10416 NDX2423366
పపరర: మహబబబ బ షపక

94-245/1047

10419 NDX3080520
పపరర: శవ కకషష అనల ఆలపరటట

94-201/736

తసడడ:ట రసగరరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:D.No. 25-3-55
వయససస:28
లస: పప
94-203/760

10422 NDX2818466
పపరర: అనత భబరర వ మలలర

94-71/989

తసడడ:ట శకనవరస రరవప మలలర
ఇసటట ననస:D NO 25-4-158
వయససస:23
లస: ససస స
94-204/989

10425 NDX3223666
పపరర: శశశలజ కకపపపల

94-204/993

భరస : రవ కలమమర కకపపపల
ఇసటట ననస:D No 25-7-24
వయససస:41
లస: ససస స
94-215/1179

10428 NDX2645489
పపరర: మసరసన మమళ షపక

94-206/1097

తసడడ:ట పసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-10-78/B
వయససస:57
లస: పప
94-206/1330

భరస : కకషష మహన ననరదనసస
ఇసటట ననస:D.NO 25-10-138
వయససస:41
లస: ససస స
94-206/1328

94-241/1213

భరస : ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 24-37-126 NAMBOOR S
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ట వర రరఘవయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:D No 25-8-117/3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన మమళ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-10-78/B
వయససస:31
లస: ససస స
10432 NDX2973238
పపరర: ససభబన సయఖద

10427 NDX3101151
పపరర: శవ కలమమర దళవరయ

10410 NDX2744332
పపరర: గబరర లకడమ మమచతరర

భరస : పటబన యబసఫ ఖమన
ఇసటట ననస:D NO 24-32-34
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ట రరజగసదట పటసరద యసగలశశటట
ఇసటట ననస:DNO 25-05-13
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ట శవ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:D. No 25-8-117/3
వయససస:31
లస: ససస స
10429 NDX2635563
పపరర: పరఖరగ రగజవన షపక

94-243/1299

భరస : శకకరసత దనసరగ
ఇసటట ననస:dno 25-1-199/A
వయససస:29
లస: ససస స
94-201/598

94-240/755

భరస : ననగగశశరరరవప మమచతరర
ఇసటట ననస:D NO 24-29-19
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ట పఠరన ఇమమసస
ఇసటట ననస:D NO 24-36-74
వయససస:25
లస: పప

భరస : అపపల రరజ కరససల
ఇసటట ననస:D NO 24-2479
వయససస:28
లస: ససస స
10420 NDX2379097
పపరర: రవ కలమమర కకరరకలల

94-241/956

తసడడ:ట రతర కలమమర గసట
ఇసటట ననస:DNO-24-31-65/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ట వర భదట రరవప మలర ననన
ఇసటట ననస:D NO 24-33-81
వయససస:27
లస: పప
10417 NDX2537256
పపరర: గగవసదమమ కరససల

10409 NDX2423176
పపరర: శశషష బబబబ కకరగతపరటట

10407 NDX2799831
పపరర: భవత ననగ రరణణ పపరరబబ యన

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO.24-15-28
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ట అసకయఖ కకరగతపరటట
ఇసటట ననస:D NO 24-28-68
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ట పపరషచసదనటరరవప మమచతరర
ఇసటట ననస:D NO 24-29-19
వయససస:46
లస: పప
10414 NDX3076627
పపరర: వనసకటటష మలర ననన

94-242/1470

తసడడ:ట శకనవరససలల వడకటటట
ఇసటట ననస:D NO 24-14-28/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట శవ శసకర పటసరద గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:D NO 24-25-40
వయససస:28
లస: పప
10411 NDX2744365
పపరర: ననగగశశరరరవప మమచతరర

10406 NDX3189099
పపరర: మమమథదల వడకటటట

10431 NDX3158672
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనల

94-205/1012

తసడడ:ట మబసలయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:D NO 25-10-164
వయససస:38
లస: పప
94-206/1329

10434 NDX2995900
పపరర: గగతమ మబదసననరగ

94-207/818

భరస : వరరసరశమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:D.No.25-12-11
వయససస:30
లస: ససస స
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94-207/819

తసడడ:ట సరయ బబబబ రరమశశటట
ఇసటట ననస:D.No.25-12-11
వయససస:30
లస: పప
10438 NDX2634228
పపరర: సరయ ననగ రగవసత పరరణస

94-207/597

10439 NDX3189636
పపరర: కకషష చతజతనఖ వనమల

94-168/881

10442 MLJ1970755
పపరర: మదనర షపక
తసడడ:ట సపజదన నబ
ఇసటట ననస:D.NO 25-16-29K
వయససస:48
లస: పప

10444 NDX2537298
పపరర: మబతనఖలల తనడడకకసడ

10445 NDX2923530
పపరర: పరగమబన షపక

94-208/1092

భరస : వనసకట రతరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-75
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ట వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-99
వయససస:32
లస: పప
10450 NDX2817682
పపరర: పససగళ లకడమ దతవ

94-208/1571

94-168/802

10451 NDX2396281
పపరర: పటసరద బబబబ సరలగరల

10454 NDX2915742
పపరర: దనసస మననర

94-168/877

10457 NDX2560464
పపరర: రవణమమ కసదద

తసడడ:ట ఆసజననయబలల యయచనరగ
ఇసటట ననస:D-NO 25-18-2/1
వయససస:45
లస: పప

94-208/1566

10463 NDX2355220
పపరర: ననగ దసరర పటసరద జజమల
తసడడ:ట ససపత కలమమర జజమల
ఇసటట ననస:D NO 25-18-46
వయససస:38
లస: పప

10446 NDX3200326
పపరర: ఫణణరరజ కలమమర లసక

94-201/737

Deleted

తసడడ:ట వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-99
వయససస:32
లస: పప
94-208/1181

10449 NDX2873040
పపరర: ననగగశశర రరవప బగగర

94-208/1567

తసడడ:ట రరమయఖ బగగర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-99/10
వయససస:35
లస: పప
94-163/1185

10452 NDX2937001
పపరర: పరరశత మమడడ

94-208/1565

భరస : రమణ మమడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-118/30
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/1220

10455 NDX2915924
పపరర: బబజర మననర

94-168/1221

భరస : దనసస మననర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-119/17
వయససస:37
లస: ససస స
94-168/878

10458 NDX2606739
పపరర: షణబమఖ సరయ కకపపపరరవపరగ

94-201/656

తసడడ:ట ననగ సతఖననరరయణ కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:D NO 25-17-458
వయససస:19
లస: పప
94-214/696

భరస : వనసకట రరమరరడడడ కకసడపరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-18-2/D
వయససస:40
లస: ససస స
94-215/1181

94-168/880

తసడడ:ట రసనల షపక
ఇసటట ననస:D.No 25-16-57/19
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమకకషరష రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:D NO 25-16-167
వయససస:38
లస: ససస స

94-214/993 10460 NDX2355188
10459 NDX3299195
పపరర: లకడమ నరసససహ మబరగస యయచనరగ
పపరర: లకడమ కకసడపరరడడడ

భరస : ఓమ కకషష వకకలగడడ
ఇసటట ననస:D.NO.25-18-36/A
వయససస:38
లస: ససస స

10443 NDX2556546
పపరర: ననయబ రసనల షపక

తసడడ:ట యహన మననర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-119/17
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ట పటసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:D NO 25-16-135/2
వయససస:22
లస: ససస స

10462 NDX2842862
పపరర: పదనమవత వకకలగడడ

94-208/1569

తసడడ:ట కకటటశశరరరవప సరలగరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-118/30
వయససస:37
లస: పప

భరస : బలరరమకకషష మటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-119/1
వయససస:22
లస: ససస స
10456 NDX2558914
పపరర: మనషర మలర వరపప

94-208/1570
10440 NDX3152733
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ పటససననసబ
ససకర
భరస : ననగ వనసకట శవ కలమమర ససకర
ఇసటట ననస:D.NO.25-14-70,F.NO.208
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట ననగగశశర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:D NO 25-16-99/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : పససగళ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-117/1
వయససస:34
లస: ససస స
10453 NDX2528149
పపరర: శరకవణణ మటట

10448 NDX2569499
పపరర: వషష
ష సరయ బతస న

94-207/817

94-208/1574

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-16-85/10
వయససస:22
లస: ససస స
94-208/1572

10437 NDX3193760
పపరర: రమమదతవ శరనస

భరస : రమణ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:D NO 25-12-71
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమ పటసరద వనమల
ఇసటట ననస:DNO-25-14-45/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట ననరరయణ రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:DNO 25-16-28 ,HNO 95
వయససస:31
లస: పప

10447 NDX3206703
పపరర: ఫణణరరజ కలమమర లసక

94-207/816

భరస : రమణ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:D NO 25-12-19
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ట శకనవరస రరవప పరరణస
ఇసటట ననస:D NO 25-13-33
వయససస:18
లస: పప
10441 NDX2603090
పపరర: పవన గగపరల సప మరరజ

10436 NDX3182847
పపరర: సరసబబటజఖస శరనస

10461 NDX2355253
పపరర: మబజవర బబషర షపక

94-214/697

తసడడ:ట మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-18-36
వయససస:41
లస: పప
94-214/698

10464 NDX2457927
పపరర: వరణణ దతవరపలర

94-215/855

భరస : ననరరయణ రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:D.NO-25-18-58/7
వయససస:39
లస: ససస స
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10465 NDX0931907
పపరర: ననరరయణ రరడడడ దతవరపలర

94-215/856

తసడడ:ట భబసకర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:D.NO-25-18-58/7
వయససస:46
లస: పప
10468 NDX2365153
పపరర: వనసకట నవన కలమమర చచట

94-215/857

94-168/1227

Deleted

తలర : హహసపన బ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-115/1
వయససస:32
లస: ససస స
10474 NDX2378628
పపరర: వరగసశర శరససస స జననరభటర

94-215/1182

తసడడ:ట కకషషయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:DNO 25-18-68
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ట వనసకట గబరర పటసరద చచట
ఇసటట ననస:D.NO-25/18/69/1
వయససస:21
లస: పప
10471 NDX3196672
పపరర: బబజ బబగబమ షపక

10466 NDX2261980
పపరర: శవ శసకర రరవప కరవటట

94-214/699

10469 NDX2365203
పపరర: లకడమ కకరరవపమమజ

94-217/885

10480 NDX2379832
పపరర: రరజగశశరగ ఆకలల

94-217/687

94-216/703

10472 NDX3189495
పపరర: బబజ బబగబమ షపక

10473 NDX3261963
పపరర: ననగబల మరవల షపక

94-215/1180

తలర : హహసపన బ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-115/1
వయససస:32
లస: ససస స
10475 NDX3296746
పపరర: వనసకటటష చతలర కరగ

10478 NDX3141082
పపరర: గగరరశ జజఖత హజరర

10481 NDX2634426
పపరర: వనసకట పదనమవత అవపల

10484 NDX2621357
పపరర: సలమమన రరజ తలమమల

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-20-112 7TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట దననయయలల తలమమల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-211
వయససస:21
లస: పప

10486 NDX3296258
పపరర: కకసడయఖ బటటట ల

10487 NDX2524882
పపరర: శకవణ కలమమర రరడడడ చరక

94-202/721

తసడడ:ట ఎడడకకసడలల బటటట ల
ఇసటట ననస:DNO-25-45-161/62
వయససస:37
లస: పప
10489 NDX3225422
పపరర: లకడమ మమజగటట
భరస : శవ రరమ కకషష మమజగటట
ఇసటట ననస:D.NO.75-83
వయససస:56
లస: ససస స
10492 NDX3120177
పపరర: వరగసదట కలమమర కకలలకకసడ
తసడడ:ట శకనవరస రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-7-11
వయససస:25
లస: పప

10490 NDX3208899
పపరర: ననగ శకదతవ పపదబ దశశటట

94-214/992

10493 NDX3258456
పపరర: శక దతవ కకలలకకసడ

10476 NDX3042009
పపరర: లకడమ ననరరయణ బబ గబ

94-214/905

భసధసవప: భబగఖ లకడమ బబ గబ
ఇసటట ననస:D NO 25-18-120
వయససస:37
లస: పప
94-217/886

10479 NDX2525541
పపరర: ఇసడర వనసకట కకసడలరరవప

94-217/686

తసడడ:ట ఇసడర మలమఖదదట
ఇసటట ననస:D NO 25-19-52
వయససస:37
లస: పప
94-217/743

10482 NDX2910461
పపరర: బబజ షపక

94-203/759

తసడడ:ట ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-20-54
వయససస:29
లస: పప
94-161/613

10485 NDX2674513
పపరర: నజమ షపక

94-215/978

తసడడ:ట షరవల షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-21-292
వయససస:18
లస: ససస స
94-218/744

10488 SQX2300853
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస

95-210/560

తసడడ:ట పపరష చసదట రరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 75-10-123
వయససస:54
లస: పప
94-207/820

భరస : వననద కలమమర పపదబ దశశటట
ఇసటట ననస:DNO-84-96
వయససస:36
లస: ససస స
94-154/715

94-215/1216

తసడడ:ట జన షపక
ఇసటట ననస:D. No. 25-18-115/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ట మసరసన రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:D NO 26-38-218
వయససస:24
లస: పప
94-155/760

94-215/859

తసడడ:ట వనసకట రరమరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-18-101
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకకరసత హజరర
ఇసటట ననస:D.NO.25-19-26
వయససస:24
లస: ససస స

94-217/688

10470 NDX2382729
పపరర: శకకరనస రరడడడ గగపసరరడడడ

భరస : వనసకట రమణ కకరరవపమమజ
ఇసటట ననస:D NO 25-18-76/2 SMPATH NA
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట వనసకట సరశమ ఆకలల
భరస : వనసకట నరసససహరరవప అవపల
ఇసటట ననస:D NO 25-19-80 SAMPATH NAG ఇసటట ననస:D NO 25-19-105/A
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:35
లస: ససస స
10483 NDX2365302
పపరర: ననరర హన షపక

94-215/1219

భరస : శవ శసకర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:DNO 25-18-68
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ట రరమచసదట ససదద నసత జననరభటర
తసడడ:ట శకనవరస రరవప చతలర కరగ
ఇసటట ననస:D NO 25-18-115/D PARVATHIP ఇసటట ననస:D NO.25-18-118/26
వయససస:83
లస: పప
వయససస:20
లస: పప
10477 NDX2922334
పపరర: శవనగ మలర కరరరర న రరడడడ
అనరపపరరడడడ
తసడడ:ట బబలరరడడడ అనరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-19-6/B,
వయససస:18
లస: పప

10467 NDX2262012
పపరర: ససజజత కరవటట

10491 NDX2460426
పపరర: పవన కలమమర కకననడబబ ఈనన

94-154/594

తసడడ:ట వనసకట కకటటశశర రరవప కకననడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-3-19
వయససస:29
లస: పప
94-155/763

భసధసవప: వరగసదట కలమమర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-7-11
వయససస:46
లస: ససస స

10494 NDX3116100
పపరర: సససధసజ పరదరగస

94-156/981

తసడడ:ట శవ ననగగశశర రరవప పరదరగస
ఇసటట ననస:Door.No 24/10/9
వయససస:24
లస: ససస స
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94-156/982

తసడడ:ట మహహశ పరదరగస
ఇసటట ననస:Door.No 24-10-9
వయససస:19
లస: ససస స
10498 SQX2551653
పపరర: శరమ మహన రరవప పప టటట

95-210/577

తసడడ:ట రతస యఖ పప టటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 80-4-218
వయససస:69
లస: పప
10501 NDX2843928
పపరర: జబబదన బబగబమ షపక

94-202/710

94-201/660

10499 NDX3199031
పపరర: మమమభబలమర షపక

10500 NDX3043486
పపరర: అపపల రరజ వసకల

10502 NDX3046992
పపరర: కరరస బబష షపక

10505 NDX3284908
పపరర: భబలకడమ బతషల

10508 NDX3144615
పపరర: అభలమశ గడడ స

తసడడ:ట ఏడడకకసడలల సప మనబబ యనన
ఇసటట ననస:FLAR NO 18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ట నగగశశరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:flat 102Ablock
వయససస:25
లస: పప

10510 NDX3109014
పపరర: వనసకటటష గగడ కరటటరగ

10511 NDX3158086
పపరర: పసనకలమర చససడడరర

తసడడ:ట యలర మసదరరవప కరటటరగ
ఇసటట ననస:flat 304
వయససస:21
లస: పప
10513 NDX3097847
పపరర: వసశ కకషష తరరమమ రరడడ

94-208/1583

10514 NDX2826667
పపరర: అరరణ జజఖత ఆతమకకరగ
భరస : మమహన రరవప ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:39
లస: ససస స

10516 NDX2346922
పపరర: అబబబల జలల షపక

10517 NDX2937803
పపరర: సపమకకఠరఖయన వరగగలక ఆర

94-168/804

తసడడ:ట మహమమద జజన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO-104,VENKATARAMAT
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ట అసబబదకర వరగగలక ఆర
ఇసటట ననస:FLAT NO 107
వయససస:29
లస: పప

10519 MLJ2451508
పపరర: రవకలమమర మమజగటట

10520 NDX3055001
పపరర: వషష
ష వరద న వనసకకసడ

94-156/547

తసడడ:ట వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:FLAT NO-205
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ట దతవ పటసరద చవశకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501
వయససస:19
లస: పప

94-203/762

10523 NDX3071636
పపరర: ఝనస రరణణ చవశకలల

10503 NDX2665131
పపరర: కలమఖణణ చలర

94-201/659

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:DR NO 25-4-34
వయససస:39
లస: ససస స
94-168/1271

94-208/1579

10506
పపరర: రఘబననధ బబ డపరటట

94-208/1672

తసడడ:ట శకనవరసరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:F107-204
వయససస:25
లస: పప
10509 NDX3163045
పపరర: అభలమశ గడడ స

94-208/1578

తసడడ:ట నగగశశరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:flat 102 A block rishiwally homes
వయససస:25
లస: పప
94-208/1581

10512 NDX3149036
పపరర: పదమ వత చససడనరర

94-208/1582

భరస : పటసనర కలమమర చససడనరర
ఇసటట ననస:flat 403/ b block
వయససస:53
లస: ససస స
94-155/758

10515 NDX0017301
పపరర: మహ లకడమ తరమమ రరడడ

94-203/763

భరస : మహన శకనవరస రరవప తరమమ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:45
లస: ససస స
94-207/822

10518 NDX2856169
పపరర: షహహర హహసపన సయద

94-168/1229

తసడడ:ట బజన
ఇసటట ననస:Flat.No-204SwathiSaiHomes
వయససస:19
లస: పప
94-206/1332

తసడడ:ట శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:22
లస: పప
94-208/1585

94-203/761

తసడడ:ట సతఖస వసకల
ఇసటట ననస:Dr No 25-1-91
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ట హరరననరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:flat 403/ b block
వయససస:57
లస: పప

తలర : మహ లకడమ తరరమమ రరడడ
ఇసటట ననస:FLAT N 102, 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప

10522 NDX2972495
పపరర: అజయ కలమమర చవశకలల

94-229/1494

Deleted

94-208/1580

95-210/576

భరస : శరమ మహన రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:DOOR NO 80-4-218
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:DR NO-25-16-176
వయససస:32
లస: ససస స
94-154/626

10497 SQX2551646
పపరర: అనసత లకడమ పప టటట

భరస : లకడమ ననరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-10-169
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ట పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ట సరసబశవరరవప మరగయసపలర
ఇసటట ననస:Dr No 25-4-34
వయససస:26
లస: పప
10507 NDX2567717
పపరర: రవ కలమమర సప మనబబ యన

94-206/1331

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:door number 84-4/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హమద మహమమద
ఇసటట ననస:Dr No 25-2-61
వయససస:55
లస: ససస స
10504 NDX2675635
పపరర: వనసకట శకకరసత భబపత

10496 NDX2961910
పపరర: ధనలకడమ కకసడపలర

10521 NDX3171253
పపరర: కకటటశశరరరవప కలసదనపప

94-208/1584

తసడడ:ట చనర వనసకటటశశరరర కలసదనపప
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:31
లస: పప
94-208/1586

భరస : దతవ పటసరద చవశకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 501 B BLOCK
వయససస:47
లస: ససస స

10524 NDX3278751
పపరర: ఝమనసవరణణ రవబబబబ
గగచపరతల
భరస : రవబబబబ గగచపరతల
ఇసటట ననస:FLAT N O 503
వయససస:41
లస: ససస స

94-208/1659
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10525 NDX3135043
పపరర: లఖత ననగ వనసకట సరయ శక
దతవశశటట
తసడడ:ట మబరళకకషష రరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-1
వయససస:21
లస: ససస స
10528 NDX3218567
పపరర: వనసకట మమఘన చమమరమ ర

94-206/1334

94-156/983

94-208/1588

94-206/1333

10532 NDX3150042
పపరర: హహసపన షపక

10535 NDX2453355
పపరర: ససదధప పపరస

94-156/362

10540 XNC1488964
పపరర: రరహహల పటవణ కలమమర
కకమరవవలల
తసడడ:ట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:F.NO 203 B BLOCK
వయససస:28
లస: పప

94-208/1577

10543 NDX2974509
పపరర: ఫరరరక మహమమద

94-168/1230

94-208/1589

94-201/600

94-208/1591

10541 NDX2775773
పపరర: గబజర అమరననథ

94-208/1576

10547 NDX1104546
పపరర: హరగపస
ట రద పప ననరరర

10533 NDX2965853
పపరర: లకడమ ననరరయణ మబపపపరగ

94-208/1590

10536 NDX3211398
పపరర: ధన లకడమ కకలర

94-202/711

Deleted

10539 NDX3108412
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసడపరటట

94-207/821

తసడడ:ట శరరర బనదనమ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:f no 106
వయససస:53
లస: పప
10542 NDX1140185
పపరర: ఫణణ రరఘవకకషష దదడడడ

94-206/448

తసడడ:ట సరసబశవరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:G2 Sri Sai chaitanya Apts
వయససస:35
లస: పప
94-207/598

తసడడ:ట శశషగగరగ రరవప పపతమమలమ
ఇసటట ననస:HNO 25-12-77
వయససస:40
లస: పప
94-208/1593

94-203/765

భరస : శసకర కకలర
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ట రఘబ బబబబ
ఇసటట ననస:F NO-506
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ట పసర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:GMC NO 2307
వయససస:61
లస: పప

10530 NDX3087939
పపరర: వనసకట మమఘన చమమరమ ర

తసడడ:ట శవ రరమయఖ మబపపపరగ
ఇసటట ననస:flat number - 307
వయససస:28
లస: పప

10538 NDX3116837
పపరర: వనసకట ననగమణణ శవరన
మబనరలకరగ
తసడడ:ట గగరగ శసకర మబనరలకరగ
ఇసటట ననస:FLOT NO-508,
వయససస:20
లస: ససస స

10544 ZZB0359166
పపరర: ససరగశ బబబబ పపతమమలమ

94-208/1587

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చమమరమ ర
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ట రవ కలమమర పపరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 102
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ట వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:FLOTNO-205
వయససస:35
లస: పప

10546 NDX2918340
పపరర: అబబబల సలస బబష షపక

94-203/764

తసడడ:ట మర షపక
ఇసటట ననస:flat no:501
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:Flat Number 401
వయససస:31
లస: పప
10537 MLJ2451524
పపరర: యతరరజమననహర మమజగటట

10529 NDX3208881
పపరర: పటమల చనమరగస

10527 NDX2946994
పపరర: రరమకకటటరరడడడ ఆళళ

తసడడ:ట వర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:flat No G-2 SAiVilla Aart
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చనమరగస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ట పసర సయద
ఇసటట ననస:flat no:403
వయససస:42
లస: పప
10534 NDX3166493
పపరర: సరయ శరత దనసరగ

94-168/1228

తసడడ:ట ససతనరరమయఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-1,
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ట శకనవరస రరవప చమమరమ ర
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:20
లస: ససస స
10531 NDX3198546
పపరర: అబబబల రహహస సయద

10526 NDX3020138
పపరర: మబరళ కకషష రరవప దతవశశటట

10545 NDX2383263
పపరర: బబలయఖ పపజల

94-156/817

తసడడ:ట ననరరయణ పపజల
ఇసటట ననస:KAMAKSHI NAGAR 7TH LINE
వయససస:38
లస: పప
94-156/854

10548 NDX1135060
పపరర: వజయలకడమ పప ననరరర

94-156/855

తసడడ:ట ఇసర
ఇసటట ననస:KODANDA RAM NAGAR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ట రరధనకకషషమబరగస
ఇసటట ననస:MGR ENCLAVE,GF-102
వయససస:56
లస: పప

భరస : హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:MGR ENCLAVE,GF-102
వయససస:55
లస: ససస స

10549 NDX1134832
పపరర: వనసకట లలతనరరణణ పప ననరరర

10550 NDX1135078
పపరర: లకడమచతజతనఖ పప ననరరర

94-156/858
10551 NDX1104488
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ పప ననరరర

94-156/856

94-156/857

తసడడ:ట హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:MGR ENCLAVE,GF-102
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ట హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:MGR ENCLAVE,GF-102
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ట హరగపస
ట రద
ఇసటట ననస:MGR ENCLAVE,GF-102
వయససస:26
లస: పప

10552 NDX2605160
పపరర: బబలవనసకటటశశరరర అమరరడడడ

10553 NDX3158623
పపరర: కకషషమబరగస అగబం్

10554 NDX2946580
పపరర: అనత దతవ కగసరగ

తసడడ:ట చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:N G O COLONY
వయససస:32
లస: పప

94-156/859

94-208/1594

భసధసవప: వరససత అగబం్
ఇసటట ననస:No.206,SaiTejaApartments
వయససస:64
లస: పప

94-203/766

భరస : అజయ కలమమర కగసరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO 104
వయససస:34
లస: ససస స
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94-168/1231

భరస : వనసకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:Plot no-425
వయససస:52
లస: ససస స
10558 NDX2946333
పపరర: నమమత సరయ యరకసశశటట

10556 NDX2871739
పపరర: పటసరద రరడడడ రరజల

94-208/1596

తసడడ:ట లసగ రరడడడ రరజల
ఇసటట ననస:Plot No C4
వయససస:46
లస: పప
94-208/1595

10557 NDX3209822
పపరర: నవన కకషష రరడడడ శనవరరపప

94-208/1597

తసడడ:ట రరమమసజననయ రరడడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:PLOT NO L4
వయససస:22
లస: పప

10559 NDX2663763
పపరర: దదయమల హరగరత

94-220/831

10560 NDX2427771
పపరర: శవ ననగ మహహన దతవ వనమ

94-156/818

తసడడ:ట వనసకట రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:p no 204 vijaya sai homes
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ట మబరళమహన గబపరస హరగరత
ఇసటట ననస:R.Agraharam
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప వనమ
ఇసటట ననస:R AGRAHARAM 7TH LINE
వయససస:55
లస: ససస స

10561 NDX2875870
పపరర: మసరసన వల షపక

10562 NDX2945251
పపరర: ననగ బబబబ ఉలసగబలమ

10563 NDX2875839
పపరర: ననగ శక పలర పప

94-154/716

భసధసవప: ఖససస కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:62
లస: పప
10564 NDX2875821
పపరర: శరఖస బబబబ యమరరఠర

94-231/1198

భసధసవప: రరజ రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:44
లస: పప
10567 NDX2680320
పపరర: గగతస కకషష అచసట

94-215/981

తసడడ:ట వనసకట సతఖ శకనవరస అచసట
ఇసటట ననస:vajra homes
వయససస:23
లస: పప
10570 NDX2943553
పపరర: ససదఖ రరణణ కసదకటర

94-163/1524

భసధసవప: సరసబ శవ రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: కకటటశశరరరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:45
లస: ససస స

94-206/1340
10565 NDX3262920
పపరర: శరగగగరగ కకటటడనశరమమమ శరగగగరగ
కకటటశశరమమ
భరస : శరగగగరగ వనసకట సరశమ శరగగగరగ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:sirinivasu rao pet
వయససస:54
లస: ససస స

10566 NDX2836609
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:ట సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:SRINIVAS RAO PET
వయససస:41
లస: పప

10568
పపరర: రరఘవనసదట

10569
పపరర: రరఘవనసదట

94-206/1099

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:zimmer 508
వయససస:26
లస: పప
94-154/628

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:10041986
వయససస:32
లస: ససస స

94-203/767

10571 NDX2620169
పపరర: ఏకరస పసచనరఖ

94-217/892

94-206/1100

తసడడ:ట లకమయఖ
ఇసటట ననస:zimmer 508
వయససస:26
లస: పప
94-68/822

భరస : దదననశ పసచనరఖ
ఇసటట ననస:24-8-25
వయససస:27
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,212

ససత సలల
5,358

ఇతరరలల
1

మతత స
10,571

5,212

5,358

1

10,571
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