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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-19

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9793

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 2

5

3

0

8

2

94 / 3

2

0

0

2

3

94 / 4

1

0

0

1

4

94 / 5

3

1

0

4

5

94 / 13

1

0

0

1

6

94 / 15

1

0

0

1

7

94 / 23

1

0

0

1

8

94 / 28

1

0

0

1

9

94 / 29

0

1

0

1

10

94 / 45

0

1

0

1

11

94 / 54

0

1

0

1

12

94 / 68

0

1

0

1

13

94 / 71

1

0

0

1

14

94 / 74

1

0

0

1

15

94 / 94

2

3

0

5

16

94 / 101

1

0

0

1

17

94 / 114

0

1

0

1

18

94 / 124

1

0

0

1

19

94 / 133

0

1

0

1

20

94 / 134

0

1

0

1

21

94 / 136

1

2

0

3

22

94 / 137

1

1

0

2

23

94 / 138

0

1

0

1

24

94 / 139

0

1

0

1

25

94 / 140

0

3

0

3

26

94 / 141

1

0

0

1

27

94 / 142

1

2

0

3

28

94 / 144

0

1

0

1

29

94 / 153

1

0

0

1

30

94 / 159

1

0

0

1

31

94 / 162

1

0

0

1

32

94 / 163

0

1

0

1

33

94 / 167

0

1

0

1

34

94 / 176

0

2

0

2

35

94 / 182

1

2

0

3

36

94 / 195

0

1

0

1

37

94 / 198

1

1

0

2

38

94 / 199

1

0

0

1

39

94 / 201

0

2

0

2

40

94 / 202

2

2

0

4

41

94 / 204

3

3

0

6

42

94 / 205

0

1

0

1

43

94 / 209

3

3

0

6

44

94 / 210

2

0

0

2

45

94 / 211

1

1

0

2

46

94 / 212

3

2

0

5

47

94 / 213

7

5

0

12

48

94 / 214

9

17

0

26

49

94 / 215

2

1

0

3

50

94 / 216

4

1

0

5

51

94 / 217

1

0

0

1

52

94 / 218

1

2

0

3

53

94 / 219

1

2

0

3

54

94 / 220

1

1

0

2

55

94 / 221

1

1

0

2

56

94 / 222

1

4

0

5

57

94 / 223

5

2

0

7

58

94 / 224

3

1

0

4

59

94 / 225

2

3

0

5

60

94 / 226

0

1

0

1

61

94 / 227

1

0

0

1

62

94 / 228

0

1

0

1

63

94 / 230

6

2

0

8

64

94 / 231

537

618

0

1,155

65

94 / 232

553

593

0

1,146

66

94 / 233

319

408

0

727

67

94 / 234

574

492

0

1,066

68

94 / 235

427

498

0

925

69

94 / 236

306

370

0

676

70

94 / 237

306

411

0

717

71

94 / 238

578

567

0

1,145

72

94 / 239

466

484

0

950

73

94 / 240

311

307

0

618

74

94 / 241

192

205

0

397

75

94 / 242

2

2

0

4

76

94 / 243

13

7

0

20

77

94 / 244

10

11

0

21

78

94 / 245

1

2

0

3

79

95 / 1

0

1

0

1

80

95 / 3

0

1

0

1

81

95 / 4

1

1

0

2

82

95 / 50

0

1

0

1

83

95 / 62

1

0

0

1

84

95 / 67

0

2

0

2

85

95 / 68

0

1

0

1

86

95 / 91

0

1

0

1

87

95 / 95

1

0

0

1

88

95 / 96

0

1

0

1

89

95 / 138

1

0

0

1

90

95 / 143

0

2

0

2

91

95 / 146

1

0

0

1

92

95 / 151

0

1

0

1

93

95 / 152

1

0

0

1

94

95 / 154

1

4

0

5

95

95 / 175

0

1

0

1

96

95 / 181

1

0

0

1

97

95 / 187

0

1

0

1

98

95 / 202

1

0

0

1

99

95 / 204

1

1

0

2

100

95 / 206

0

1

0

1

101

95 / 213

1

0

0

1

102

95 / 214

1

0

0

1

103

95 / 215

2

0

0

2

104

95 / 217

0

1

0

1

105

95 / 218

3

2

0

5

106

95 / 221

1

0

0

1

107

95 / 222

1

0

0

1

108

1,094 / 266

3

2

0

5

109

1,094 / 267

1

0

0

1

110

1,094 / 269

1

2

0

3

111

1,094 / 270

1

0

0

1

112

1,094 / 271

0

1

0

1

113

1,094 / 274

4

5

0

9

114

1,094 / 275

2

1

0

3

115

1,094 / 277

0

1

0

1

116

1,094 / 278

1

0

0

1

4,717

5,101

0

9,818

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX2083954
పపరర: గగరరర వననకకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
95-96/928

తసడడ:డ డడనయల వననకకసడ
ఇసటట ననస:24-03-103
వయసనస:18
లస: ససస స
4
NDX2843522
పపరర: రరమ వనసకట ససరఖ మహహశ
కలమమర తరరవధధ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరవధధ
ఇసటట ననస:24-09-108
వయసనస:29
లస: పప

94-231/1088

94-231/29

95-175/9

భరస : మహహశ కలమమర వపడడత
ఇసటట ననస:24-09-150
వయసనస:47
లస: ససస స
13
NDX1896812
పపరర: నబ రససల పపతతన

94-237/33

94-237/35

94-231/993

94-231/1126

తసడడ:డ సనబబరరవప యమలమమసదల
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:35
లస: పప

8
NDX2388106
పపరర: లకడక కకపపరరరవవరర

94-231/30

9
NDX2486108
పపరర: వనసకట లకడక జయ భభవన
ఉడడత
భరస : భభణగ పడసనన పడదదప కకపపరరరవవరర
తసడడ:డ మహహష కలమమర ఉడడత
ఇసటట ననస:24-9-111 JAYAVARAPU VARIST ఇసటట ననస:24-09-150
వయసనస:32
లస: ససస స
వయసనస:20
లస: ససస స

94-231/31

11
AP151000447174
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

94-234/10

94-234/11

14
SQX1848050
పపరర: సనమలత ననరరళర

17
NDX1269091
పపరర: జగనడనధమక ససరరపలర

20
NDX2959120
పపరర: కకసడలరరవప దదడడడ

23
NDX2808418
పపరర: భభరగ వ అడపరల

95-50/31

26
NDX2963205
పపరర: కకటటశసరర దదడడడ

94-237/36

29
NDX2648418
పపరర: నడగమలర క యలమసదల
భరస : నగరజ యలమసదల
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:27
లస: ససస స

94-237/34

18
NDX2925071
పపరర: లకడక నడరరయణ ఇసదన

94-213/890

తసడడ:డ అపరరరరవప ఇసదన
ఇసటట ననస:24-11-867
వయసనస:46
లస: పప
94-233/1057

21
NDX2458693
పపరర: భభరగ వ అడపరల

94-231/32

భరస : నడగరశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:24-12-3
వయసనస:22
లస: ససస స
94-231/1127

94-233/1058

భరస : కకసడల రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-12-4
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/957

15
NDX1420322
పపరర: వజయ లకడక కలల
ర రర
భరస : తరరపతయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-11-435
వయసనస:30
లస: ససస స

Deleted

94-231/1131

12
AP151000441070
పపరర: శవయఖ ఈగ
తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:24-9-798
వయసనస:52
లస: పప

భరస : నడగరశసర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:24-12-3
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-12-4
వయసనస:23
లస: ససస స
28
NDX2642536
పపరర: నడగరరజ యమలమమసదల

94-231/28

భరస : పసనపపలలటట సనసదరరరవప
ఇసటట ననస:24-9-110
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-12-2/a
వయసనస:51
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస అడపరల
ఇసటట ననస:24-12-3
వయసనస:69
లస: ససస స
25
NDX2894392
పపరర: శరకవణణ దదడడడ

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ తతలర మకలల
ఇసటట ననస:24-9-110
వయసనస:18
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:24-11-552
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-12-2
వయసనస:21
లస: ససస స
22
NDX2803161
పపరర: వనసకట రతనస అడపరల

94-209/939 6
5
NDX2915353
NDX2425106
పపరర: సరతసక వనసకట శశషష తతలర మకలల
పపరర: పసనపపలలటట నడసచడరర

భరస : శకరరమ మమరరస ననరరళర
ఇసటట ననస:24-11-152
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-11-435
వయసనస:42
లస: పప
19
NDX2642478
పపరర: నహరరక దదడడడ

తసడడ:డ సరయ కకరణ కలమమర కరరరరపప
ఇసటట ననస:24-09-61
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : రహహమగదదదన
ఇసటట ననస:24-9-798
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర పపతతన
ఇసటట ననస:24-10-862
వయసనస:37
లస: పప
16
NDX1420330
పపరర: తరపతయఖ కలల
ర రర

94-231/955
3
NDX2613800
పపరర: సరయ లకడక ఇససరరఖ కరరరరపప

Deleted

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస గగగరగలస
ఇసటట ననస:24-9-111
వయసనస:21
లస: పప
10
SQX1925452
పపరర: వజయ పరరసత వపడడత

94-231/1024

తసడడ:డ రమణ చడరరఖలల మమరరమసడ
ఇసటట ననస:24-9-10
వయసనస:38
లస: పప

Deleted

7
NDX2459865
పపరర: సరయ తతజ గగగరగలస

2
NDX2612737
పపరర: వషష
ష వరర న మమరరమసడ

24
NDX2894525
పపరర: కలరణ దదడడడ

94-231/1130

తసడడ:డ కకసడల రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-12-4
వయసనస:26
లస: ససస స
27
NDX2642445
పపరర: అననరరధడ యమలమమమసడడళళ

94-231/956

భరస : సనబబరరవప యమలమమమసడడళళ
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:46
లస: ససస స
94-231/958

30
NDX3175668
పపరర: నడగరరరరన యమలమమసడడళళ

94-236/746

తసడడ:డ సనబబరరవప యమలమమసడడళళ
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:35
లస: పప
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94-237/761 32
94-238/979 33
31
NDX2642098
NDX3150513
NDX2673994
పపరర: నరరసదడ బభబగ యమలమమసడడళళ
పపరర: నరరసదడ బభబగ యమలమమసడడళళ
పపరర: రరదడజ కకపప రలల

తసడడ:డ సనబబరరవప యమలమమసడడళళ
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:26
లస: పప
34
NDX2625622
పపరర: భవన కకషష జమమలపవరర

94-231/960

తసడడ:డ రరస తలక జమమలపవరర
ఇసటట ననస:24-12-09
వయసనస:18
లస: ససస స
37
NDX3146503
పపరర: ఆమన కకషష జమమలపవరర

94-232/1030

35
NDX3065182
పపరర: పదడకవత సకల

36
NDX3083326
పపరర: మణణదదప కలమమర సకల

94-232/1028

38
NDX2678688
పపరర: ఆమన కకషష జమమలపవరర

94-231/1089

41
NDX3166782
పపరర: శకనవరసరరవప తషరక

94-233/955

భరస : పపదద వనసకటటష యరకగగపపరల
ఇసటట ననస:24-12-11
వయసనస:25
లస: ససస స

44
NDX2647931
పపరర: ఆసజననయగలల కరరరమమరర

39
NDX2642338
పపరర: శకలసతల వననగళర

94-232/943

42
NDX3166899
పపరర: ఆదధలకడక తషరక

94-231/972

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:71
లస: పప

45
NDX2647782
పపరర: అరరణ కలమమరర కరరరమమరర

47
NDX3188984
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:39
లస: పప

49
NDX3164043
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:39
లస: పప

94-238/980

94-233/1052
50
NDX3207446
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12 INDIRAGANDHI
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరర
ఇసటట ననస:24-12-13
వయసనస:29
లస: పప

53
NDX2733590
పపరర: బబ జజన బ షపక

54
NDX3178852
పపరర: అతహర షపక

భరస : పపదద వరయఖ మదధశశటట
ఇసటట ననస:24-12-13
వయసనస:81
లస: ససస స
55
NDX2752640
పపరర: రమమశ బదపవ
తసడడ:డ గగరరనడధరరవప బదపవ
ఇసటట ననస:24-12-15
వయసనస:29
లస: పప
58
NDX2350072
పపరర: పవజ బబ డల
తసడడ:డ అదధ నడరరయణ బబ డల
ఇసటట ననస:24-12-15/A
వయసనస:23
లస: ససస స

94-232/953

94-231/1107

భరస : కనకర చరర కనకర చరర
ఇసటట ననస:24-12-14
వయసనస:29
లస: ససస స
94-231/1108

56
NDX3299906
పపరర: రగకకస రమఖ

59
NDX2721629
పపరర: బబ బబల దనరగ రరవప
తసడడ:డ బబ బబల సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:24-12-15/A
వయసనస:36
లస: పప

48
NDX3185808
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:39
లస: పప
51
NDX1840751
పపరర: వనసకటటష గగరర

94-232/954

94-231/1104

94-236/747

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:24-12-14
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/1230

తసడడ:డ రగకకస వజయ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-15
వయసనస:18
లస: ససస స
94-231/33

94-231/973

భరస : ఆసజననయగలల కరరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:60
లస: ససస స

94-232/952

94-231/1229

94-232/944

భరస : శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:24-12-10
వయసనస:44
లస: ససస స

46
NDX3204609
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయసనస:39
లస: పప

52
NDX3297561
పపరర: బలమక మదధశశటట

94-231/961

భరస : శవ శసకర రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:24-12-10
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తషరక
ఇసటట ననస:24-12-10
వయసనస:47
లస: పప
94-231/1097

94-232/1029

తసడడ:డ ఆనసద సకల
ఇసటట ననస:24-12-9
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరస తలక జమమలపవరర
ఇసటట ననస:24-12-09
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:24-12-10
వయసనస:20
లస: పప
43
NDX2933570
పపరర: ససరరప యరకగగపపరల

తసడడ:డ సనబడమణఖన కకపప రలల
ఇసటట ననస:24-12-09
వయసనస:59
లస: పప

భరస : ఆనసద సకల
ఇసటట ననస:24-12-9
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస తలక జమమలపవరర
ఇసటట ననస:24-12-9
వయసనస:21
లస: ససస స
40
NDX2922086
పపరర: రరజకలమమర తషరకర

తసడడ:డ సనబబరరవప యమలమమసడడళళ
ఇసటట ననస:24-12-08
వయసనస:26
లస: పప

94-231/959

57
NDX2960169
పపరర: వరలకడక రగకకస

94-233/1055

భరస : వజయ రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:24-12-15
వయసనస:39
లస: ససస స
94-231/1109

60
NDX2721611
పపరర: బబ బబల రరజరశసరర

94-231/1110

భరస : బబ బబల దనరగ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-15/A
వయసనస:31
లస: ససస స
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61
NDX2632412
పపరర: రఘగ అపరల
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94-231/987

తసడడ:డ గగపరల అపరల
ఇసటట ననస:24-12-17
వయసనస:26
లస: పప
64
NDX3231255
పపరర: పడసరద గసజ

94-232/1215

94-231/34

94-232/876

94-231/1122

94-231/996

94-232/1015

94-231/997

తసడడ:డ కకటయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:24-12-29
వయసనస:72
లస: పప
85
NDX3196110
పపరర: ససకర రరజరశ

భరస : సరసబశవ రరవప వననకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-34
వయసనస:45
లస: ససస స

94-232/982

80
NDX2458768
పపరర: సరయ మణణకసఠ పడదదప
మమననపలర
తసడడ:డ శసకర శవ మణణపలర
ఇసటట ననస:24-12-28
వయసనస:21
లస: పప
83
NDX2551463
పపరర: సనబబయమక

94-231/1128

86
NDX2486082
పపరర: కరచరర పవన కలమమర

94-233/956

89
NDX2866986
పపరర: రరమశశషష మనననస
తసడడ:డ తరరపతయఖ మనననస
ఇసటట ననస:24-12-35
వయసనస:21
లస: పప

94-230/895
69
NDX2666238
పపరర: చసదడ నడగ వనయ రరడడడ గగసటక

94-232/983
72
NDX3030715
పపరర: చసదడ నడగ వనయ రరడడడ గగసటక

75
NDX2356442
పపరర: అనససయ గదతద

94-231/35

భరస : నరసససహరరవప గదతద
ఇసటట ననస:24-12-22
వయసనస:52
లస: ససస స
94-231/1124

78
NDX3094570
పపరర: ఉరరకల దతవ పపననమమక

94-231/1125

భరస : ఆసజననయగలల పపననమమక
ఇసటట ననస:24-12-27
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/36

81
NDX2349652
పపరర: కలసనమ సరయ పసడయమ గగఱఱ స

94-231/37

తసడడ:డ మధనససధనరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:24-12-29
వయసనస:23
లస: ససస స
94-231/998

84
NDX2625887
పపరర: మధనరరమ కడమ

94-231/999

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కడమ
ఇసటట ననస:24-12-29
వయసనస:18
లస: ససస స
94-231/38

87
NDX3265204
పపరర: రమణ కరచరర

94-231/1212

Deleted

తసడడ:డ కరచరర కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-12-34
వయసనస:27
లస: పప
94-232/1016

94-231/1121

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:24-12-20
వయసనస:20
లస: పప

భరస : వరయ
ఇసటట ననస:24-12-29
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతడఖలల
ఇసటట ననస:24-12-33
వయసనస:27
లస: పప
88
NDX3146867
పపరర: లకడక వననకకసడ

71
NDX3034238
పపరర: ససరఖ శవ శసకర రరడడ గగసటక

77
NDX3009586
పపరర: వలమపవ దదపక కలమమర

66
NDX2873685
పపరర: యగరబభబమ గగడత

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:24-12-20
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వలమపవ పడతడప కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-24
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగవసదపపరస
ఇసటట ననస:24-12-27
వయసనస:31
లస: పప
82
NDX2565810
పపరర: వరయఖ మడడడ

94-236/749

భరస : ధన మమరరస ఉపపర
ఇసటట ననస:24-12-21
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పడతస
ఇసటట ననస:24-12-22A
వయసనస:27
లస: పప
79
NDX3090644
పపరర: శశషష గగవసదపపరస

68
NDX2747095
పపరర: శక మమల వనజర

74
NDX2644516
పపరర: రరఖ ఉపపర

94-232/973

తసడడ:డ చన యగయఖ గగడత
ఇసటట ననస:24-12-18
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:24-12-20
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-21
వయసనస:33
లస: పప
76
NDX2636991
పపరర: మహహష పడతస

94-232/1216

తసడడ:డ మగరళ వనజర
ఇసటట ననస:24-12-19
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : గగరర గగరర
ఇసటట ననస:24-12-20
వయసనస:48
లస: ససస స
73
NDX2865103
పపరర: సరయ కకషష దతవరకకసడ

65
NDX3231297
పపరర: వర లకడక గసజ

63
NDX2732196
పపరర: దనరరగసబ మసగపటర

భరస : రఘగ అపరల
ఇసటట ననస:24-12-17
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరద గసజ
ఇసటట ననస:24 12 17
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనజర సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:24-12-19
వయసనస:23
లస: ససస స
70
NDX2642825
పపరర: నడగమణణ గగరర

94-231/1119

భరస : గగపరల అపరల
ఇసటట ననస:24-12-17
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:24 12 17
వయసనస:57
లస: పప
67
NDX2382455
పపరర: వనజర శక మమణ

62
NDX2732188
పపరర: సరససత అపరల

భరస : కకటటశసరరరవప కరచరర
ఇసటట ననస:24-12-34
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/1129

90
NDX2681138
పపరర: శక రసగ బబ లశశటట

94-213/739

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:19
లస: పప
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91
NDX2880433
పపరర: సలమక షపక
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94-213/891

Deleted

తసడడ:డ గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:21
లస: ససస స

94
NDX2516870
పపరర: సలమక షపక

94-231/41

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:21
లస: ససస స
97
NDX2746469
పపరర: బదధడ నడరరయణ బబ లశశటట

94-231/1133

భరస : శకనన బగససరరజ
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:36
లస: ససస స
95
NDX2669398
పపరర: షరరఫ షపక

98
NDX2681112
పపరర: రరజరశ వర

94-231/1135

101
NDX2972016
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర పరరచసరర

94-231/42

భరస : మలర యఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:24-12-49
వయసనస:60
లస: ససస స

104
NDX2970556
పపరర: రవతతజ లలశశటట

94-231/44

తలర : కసస
స రర కనఖ
ఇసటట ననస:24-12-49/A
వయసనస:21
లస: ససస స

107
NDX3255718
పపరర: ఖజ బభబగ షపక

Deleted

110
NDX2349322
పపరర: తనసష ఉదదసత

భరస : అమర లసగరశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:24-12-49,0/2line
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరవప ఉదదసత
ఇసటట ననస:24-12-50
వయసనస:21
లస: ససస స

112
NDX2997153
పపరర: వరగరగసపత మలర శసరర

113
NDX3041753
పపరర: వరగరగసపత నరసససహరరవప

94-234/1301

భరస : వరగరగసపత సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-51
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:24-12-58
వయసనస:49
లస: పప

94-231/1136

94-231/47

116
NDX3260361
పపరర: మగతఖలల సనసకర

94-233/1059

119
NDX2382422
పపరర: శక పసడయమ చడమరరస
భరస : శకనవరస చడమరరస
ఇసటట ననస:24-12-58,3RD LINE
వయసనస:34
లస: ససస స

94-231/1132

99
NDX2971968
పపరర: ధన వనసకట నరసససహ పవన
కలమమర పరరచసరర
తసడడ:డ బల నరసయఖ
ఇసటట ననస:24-12-48/B
వయసనస:34
లస: పప

94-231/1134

102
NDX3174463
పపరర: జగదదశ రగకకస

94-232/1017

105
NDX2538932
పపరర: కలరన కనఖ

94-231/43

తలర : కసస
స రర కనఖ
ఇసటట ననస:24-12-49/a
వయసనస:24
లస: ససస స
94-231/1207

108
NDX3297280
పపరర: వర లకడక కలనశశటట

94-231/1228

భరస : అమర లసగరశసర రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:24-12-49, 0/2 Line
వయసనస:29
లస: ససస స
94-231/46

111
NDX3116951
పపరర: ఠననషర ఉదదసటట

94-231/1137

తసడడ:డ నడరరయణరరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:24-12-50
వయసనస:20
లస: ససస స
94-235/861

114
NDX2887362
పపరర: ధటట సరయ కటకకమమసత

94-239/959

తసడడ:డ రవ కటకకమమసత
ఇసటట ననస:24-12-51
వయసనస:18
లస: పప
94-238/1203

తసడడ:డ మసగయఖ సనసకర
ఇసటట ననస:24-12-54
వయసనస:57
లస: పప
94-231/1001

96
NDX2746329
పపరర: రరఘవనసదడరరవప బబ లశశటట

తసడడ:డ బభబమరరవప రగకకస
ఇసటట ననస:24-12-48, 0/2
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరగరగసపత సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-51
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:24-12-54
వయసనస:22
లస: పప
118
NDX2710812
పపరర: రరమ శకనవరస చమరరస

94-233/957

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:24-12-49/A
వయసనస:21
లస: పప
94-232/1018

94-231/40

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరవప లలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-49
వయసనస:19
లస: పప

106
NDX2535938
పపరర: సకజన కనఖ

115
NDX2349496
పపరర: పడవణ కలమమర మమమడడ

94-231/1000

తసడడ:డ బల నరసయఖ
ఇసటట ననస:24-12-48/B
వయసనస:30
లస: పప

103
NDX2349306
పపరర: సరసబభడజఖస కలనశశటట

93
NDX2486041
పపరర: శకనన బగససరరజ

తసడడ:డ సనబబ రరవప బగససరరజ
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసబభబగ వర
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:21
లస: పప

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-48/B
వయసనస:33
లస: ససస స

109
NDX3176005
పపరర: వర లకడక కలనశశటట

94-231/39

తసడడ:డ గపరర షపక
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-12-48
వయసనస:22
లస: పప
100
NDX2979482
పపరర: వనసకట నడగ లకడక పరరచసరర

92
NDX2472736
పపరర: భరణణ బగససరరజ

117
NDX3261427
పపరర: సజవ కలమమర సనననకరర

94-231/1210

తసడడ:డ ఊరర సనననకరర
ఇసటట ననస:24-12-55
వయసనస:22
లస: పప
94-231/97

120
NDX2636850
పపరర: బకలక దదపరవథ

94-231/1002

తసడడ:డ రససల నడయక దదపరవథ
ఇసటట ననస:24-12-63
వయసనస:22
లస: పప
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121
NDX2640829
పపరర: లత దదపవత
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94-231/1003

Deleted

తసడడ:డ రసనల నడయక దదపవత
ఇసటట ననస:24-12-63
వయసనస:19
లస: ససస స

122
NDX3184165
పపరర: సరయ బభబగ కకలశశటట

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-65
వయసనస:56
లస: పప

94-232/1021 125
124
NDX3196235
NDX3140746
పపరర: వనసకట వననద కలమమర కకలశశటట
పపరర: రరజఖ లకడక కకలశశటట

తసడడ:డ సరయ బభబగ కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-65
వయసనస:28
లస: పప
127
NDX2963338
పపరర: కకషష మమరరస చలలవరదధ

94-233/1060

తసడడ:డ సనబబరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-12-68
వయసనస:36
లస: పప
133
NDX2611895
పపరర: జజఖత పడవలర క జవరసజ

94-231/1006

తసడడ:డ బడహకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:24-12-70/1
వయసనస:37
లస: పప
139
NDX2632404
పపరర: నడగరశసర రరవప నడమనసరర
తసడడ:డ శతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:24-12-71
వయసనస:30
లస: పప
142
NDX2382430
పపరర: ఝమనస లకడక మగనగరల

131
NDX2649119
పపరర: శక లలత కలమమరర కరకరర

134
NDX2529287
పపరర: రరమసరసమ ఆకలల

137
NDX3060357
పపరర: వనసకటటష ఆకలల

140
NDX2643146
పపరర: శసకర రరవప గకసథధ

143
NDX2933315
పపరర: శశషష బభబగ చసగలమశశటట

భరస : పడసరద మగనగరల
ఇసటట ననస:24-12-72, 0/2TH LANE
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసగలమశశటట
ఇసటట ననస:24-12-73/A
వయసనస:19
లస: పప

145
NDX2642833
పపరర: భగలకడక మసచడల

146
NDX2649994
పపరర: శకనవరస మసచడల

94-231/1010

Deleted

భరస : రవ కకషష మసచడల
ఇసటట ననస:24-12-76
వయసనస:43
లస: ససస స

148
NDX2646537
పపరర: నలమ మసచడల
భరస : శకనవరస మసచడల
ఇసటట ననస:24-12-76
వయసనస:22
లస: ససస స

94-231/1005

94-231/1013

94-231/50

132
NDX2472744
పపరర: వనసకటటష పపల

94-231/49

135
NDX2529238
పపరర: నడగమలలర శసరర ఆకలల

94-231/51

భరస : రరమసరసమ ఆకలల
ఇసటట ననస:24-12-70/1
వయసనస:33
లస: ససస స
94-232/1022

138
NDX2995140
పపరర: నడగమలలర శసరర ఆకలల

94-233/1061

Deleted

భరస : రరమసరసమ ఆకలల
ఇసటట ననస:24-12-70/1
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/1008

141
NDX2636041
పపరర: సనషరకససరరజ చకక వనసకట

94-231/1009

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకవననడక
ఇసటట ననస:24-12-72/B
వయసనస:19
లస: ససస స
94-231/1140

144
NDX2455053
పపరర: షపక సనభభనబ

94-231/52

భరస : షపక శశశదడ
ఇసటట ననస:24-12-75/1,NALLACHERUVU 0
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/1011

తసడడ:డ రవ కకషష మసచడల
ఇసటట ననస:24-12-76
వయసనస:25
లస: పప
149
NDX3195427
పపరర: అననపవరష గజవనలర

94-231/48

తసడడ:డ రరసబభబగ పపల
ఇసటట ననస:24-12-69A
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ సనబడమణఖస గకసథధ
ఇసటట ననస:24-12-72
వయసనస:58
లస: పప
94-231/98

94-231/1138

తసడడ:డ శకనన గగసటకళళళ
ఇసటట ననస:24-12-67
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ ఆకలల
ఇసటట ననస:24-12-70/1
వయసనస:18
లస: పప
94-231/1007

126
NDX2963320
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చలలవరదధ

94-235/862 129
128
NDX3113875
NDX2523124
పపరర: తషలశ రతన కలమమరర చలలవరదధ
పపరర: లకడక తరరపటమక గగసటకళళళ

తసడడ:డ బడహకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:24-12-70/1
వయసనస:38
లస: పప
94-231/1139

94-232/1020

తసడడ:డ కకషష మమరరస చలలవరదధ
ఇసటట ననస:24-12-65/A
వయసనస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:24-12-69
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడడ జవరసజ
ఇసటట ననస:24-12-70
వయసనస:19
లస: ససస స
136
NDX2995090
పపరర: రరమసరసమ ఆకలల

94-236/751

తసడడ:డ కకషష మమరరస చలలవరదధ
ఇసటట ననస:24-12-65/A
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/1004

123
NDX3182177
పపరర: రరజఖ లకడక కకలశశటట

భరస : సరయబభబభ కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-65
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబ కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-65
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబరరవప చలలవరదధ
ఇసటట ననస:24-12-65/A
వయసనస:52
లస: పప
130
NDX2636975
పపరర: అజయ కనననగసటట

94-232/1019

147
NDX2642130
పపరర: ససదద తశసర రరవప మసచడల

94-231/1012

తసడడ:డ రవ కకషష మసచడల
ఇసటట ననస:24-12-76
వయసనస:22
లస: పప
94-232/1023

భరస : వనసకట నడగ లకడక నడరరయణ గజవనలర
ఇసటట ననస:24-12-77
వయసనస:47
లస: ససస స

150
NDX2655074
పపరర: వరయఖ బసడడ

94-231/1014

తసడడ:డ శశషయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-79
వయసనస:73
లస: పప
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151
NDX2366755
పపరర: ఖమజజబ షపక
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94-231/92

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:24-12-79 0TH LANE
వయసనస:48
లస: ససస స
94-237/766

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ జడ
ఇసటట ననస:24-12-82
వయసనస:56
లస: పప
94-231/99

94-232/1217

94-232/1026

94-232/1031

94-232/1033

94-234/1303

164
NDX3045804
పపరర: బమరర దతవ కకషష కలమమరర

167
NDX2643674
పపరర: నడగ లకడక చతమలమదడనద

170
NDX3204161
పపరర: వరణణ బతస న

173
NDX2499127
పపరర: మమనక గసడసరర

94-231/57

176
NDX2458719
పపరర: గగరర మమరరస శలస

94-232/1027

179
NDX2626190
పపరర: ససదఖ బసడడ
భరస : దనరగ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-95
వయసనస:22
లస: ససస స

159
NDX2908952
పపరర: శకరరస చదలవరడ

94-232/1025

162
NDX2647246
పపరర: సనధడరరణణ బబ మకశశటట

94-244/1184

165
NDX3046349
పపరర: బమరర వనసకటటశసరలల

94-234/1302

తసడడ:డ బమరర రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-89
వయసనస:37
లస: పప
94-231/1015

168
NDX3179520
పపరర: వజయ రరఖ బతస న

94-232/1032

తసడడ:డ వరకజ బతస న
ఇసటట ననస:24-12-92
వయసనస:22
లస: ససస స
94-232/1034

171
NDX3207180
పపరర: వరణణ బతస న

94-232/1035

తసడడ:డ వరకజ బతస న
ఇసటట ననస:24-12-92
వయసనస:20
లస: ససస స
94-231/55

174
NDX2458701
పపరర: సరయ కలమమర గసడడరర

94-231/56

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసడడరర
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:21
లస: పప
94-231/58

తసడడ:డ రరమదడసన శలస
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:46
లస: పప
94-231/1141

94-231/54

భరస : వరరసరసమ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:24-12-85/86
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసడసరర
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసడడరర
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ సనబడమణఖమ మలలర
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:18
లస: ససస స

94-244/1183

తసడడ:డ వరకజ బతస న
ఇసటట ననస:24-12-92
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరకజ బతస న
ఇసటట ననస:24-12-92
వయసనస:20
లస: ససస స

178
NDX2731560
పపరర: వనసకటలకడక మలలర

161
NDX2644201
పపరర: వరరసరసమ బబ మకశశటట

156
NDX2349603
పపరర: రరజ కలమమర మగరరగరసర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:24-12-85
వయసనస:20
లస: పప

భరస : చనన కకసడయఖ సపమలమదడనద
ఇసటట ననస:24-12-90A
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరకజ బతస న
ఇసటట ననస:24-12-92
వయసనస:20
లస: ససస స

175
NDX2458776
పపరర: సరయకలమమర గసడడరర

94-232/1024

భరస : బమరర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-12-89
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : సనబబరరవప తడడతపలర
ఇసటట ననస:24-12-90
వయసనస:41
లస: ససస స

172
NDX3200334
పపరర: వరణణ బతస న

158
NDX2833788
పపరర: సనమ భభరగ వ చదలవరడ

94-237/765

తసడడ:డ మగరరగరష ఆచడరర మగరరగరసర
ఇసటట ననస:24-12-84
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:24-12-85/86
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ బమరర రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-89
వయసనస:37
లస: పప

169
NDX3197530
పపరర: వరణణ బతస న

94-231/53

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:24-12-85
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బభబగ తటవరరస
ఇసటట ననస:24 12 85
వయసనస:31
లస: ససస స

166
NDX3170297
పపరర: కకటటశసరర తడడతపలర

155
NDX2388056
పపరర: రమఖ యరకగగపపల

153
NDX2654416
పపరర: సపసదమక చసతల

తసడడ:డ సప మయఖ చసతల
ఇసటట ననస:24-12-82
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనన లలట యరకగగపపల
ఇసటట ననస:24/12/83
వయసనస:22
లస: ససస స

157
NDX2455145
పపరర: అలవనలల మసగ తడయమరర
మగరరగరశ
భరస : రరజ కలమమర మగరరగరశ
ఇసటట ననస:24-12-84, 0/4 LANE
వయసనస:37
లస: ససస స

163
NDX3072386
పపరర: బమరర వనసకటటశసరరర

94-231/93

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:24-12-79 0TH LANE
వయసనస:22
లస: పప

154
NDX2707271
పపరర: మలర కరరరరన రరవప జడ

160
NDX3232030
పపరర: ససరరప తటవరరస

152
NDX2366763
పపరర: నగమల మరర షపక

177
NDX1840561
పపరర: నడగరశసర రరవప సనకలల

94-231/516

తసడడ:డ లలట కకటటశసర రరవప సనకలల
ఇసటట ననస:24-12-94
వయసనస:44
లస: పప
94-231/1016

180
NDX2837748
పపరర: ససదఖ బసడడ

94-231/1142

భరస : దనరగ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-95
వయసనస:21
లస: ససస స
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181
NDX3128675
పపరర: నడగలకడక బసడడ
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94-232/1036

భరస : చతననకరశవపలల బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-95
వయసనస:38
లస: ససస స
184
NDX2865574
పపరర: రమఖ బసడడ

182
NDX3098076
పపరర: ధనలకడక చతసబబటట

భరస : చతసబబటట పడసరద పడసరద
ఇసటట ననస:24-12-97
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/1090

తసడడ:డ రరమగ బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-100/1
వయసనస:20
లస: ససస స
187
NDX2563211
పపరర: పదడకవత గగడడవరడ

94-231/963

188
NDX3206240
పపరర: సరసబశవరరవప

189
NDX2887099
పపరర: మరవల షపక

191
MLJ3708658
పపరర: రరధడ చమకల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చమకల
ఇసటట ననస:24-12-103/1
వయసనస:22
లస: పప
196
NDX2904001
పపరర: రజన మగతష
స కలరర

94-231/1095

194
NDX2356459
పపరర: సరయ శశ కకరసన గగడడవరడ

తసడడ:డ షపక ఖససస పసర
ఇసటట ననస:24-12-107
వయసనస:21
లస: పప

భరస : మమకల పడశరసత
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సనసదరయఖ వరకర
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:42
లస: పప

94-231/1217

94-231/66

94-232/945

203
NDX2349868
పపరర: రరగవమక జలససతడ

206
NDX2638799
పపరర: పరవన వరక

209
NDX2959468
పపరర: శవ నడగగలల వరకర
భరస : శకనవరసరరవప వరకర
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:37
లస: ససస స

94-231/62

94-231/964

201
NDX3142361
పపరర: లలత కలమమరర అసదత

94-232/946

భరస : శక రరమ మమరరస అసదత
ఇసటట ననస:24-12-107
వయసనస:35
లస: ససస స
94-231/64

204
NDX2349827
పపరర: పడవణ కలమమర మమకల

94-231/65

తసడడ:డ మగరళ కకషష మమకల
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:23
లస: పప
94-231/965

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరక
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/947

195
NDX2458735
పపరర: నడగలకడక పడవలర క పప దధల

భరస : శవరజ కలపరగరరర
ఇసటట ననస:24-12-107
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరయగడడ జలససతడ
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననకరశవపలల జలససతడ
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:72
లస: పప
208
NDX2913200
పపరర: శకనవరసరరవప వరకర

94-231/100

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వదధద
ఇసటట ననస:24-12-107
వయసనస:66
లస: పప
94-231/63

94-231/61

తసడడ:డ రరమకకటయఖ చమకల
ఇసటట ననస:24-12-103/1
వయసనస:54
లస: పప

198
NDX2650554
పపరర: అరరణ కలపరగరరర

200
NDX3128568
పపరర: కకసడల రరవప వడడడ

94-231/1214

94-231/1092

192
MLJ3704061
పపరర: కకటటశసర రరవప చమకల

197
NDX3268836
పపరర: రజన మగతష
స కలరర

199
NDX3265832
పపరర: షపక శశశదడ

205
NDX2349744
పపరర: సనబభబరరయగడడ జలససతడ

94-231/60

తసడడ:డ శసకర పప దధల
ఇసటట ననస:24-12-105
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మగతష
స కలరర
ఇసటట ననస:24-12-106
వయసనస:23
లస: ససస స

94-231/962

తసడడ:డ ఖదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:24-12-103,0 LANE,3RD CROS
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటటశసరరరవప మగతష
స కలరర
ఇసటట ననస:24-12-106
వయసనస:20
లస: ససస స

202
NDX2388064
పపరర: మమకల సరసత

94-231/1091

భరస : కకటటశసర రరవప చమకల
ఇసటట ననస:24-12-103/1
వయసనస:48
లస: ససస స
94-231/1094

186
NDX2563195
పపరర: వనసకట రమణ రరవప గగడడవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:55
లస: పప

190
NDX2764645
పపరర: బబగగమ రజయమ
భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:32
లస: ససస స

94-231/59

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరర
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:53
లస: పప

94-231/1093

94-231/1215
183
NDX3267093
పపరర: మదన మగరళమహన తననరర

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:24-12-100
వయసనస:28
లస: పప

185
NDX2516854
పపరర: సరయ శశ కకరసన గగడడవరడ

భరస : వననకట రమణ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:24-12-103
వయసనస:45
లస: ససస స

193
NDX2843316
పపరర: భరత కలమమర చమకల

94-232/1037

207
NDX2969244
పపరర: లకడక పడసనన వరకర

94-231/1096

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరకర
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:21
లస: ససస స
94-232/948

210
NDX3061827
పపరర: శవ నడగ రరజ తడడతపలర

94-232/949

తసడడ:డ సనబబరరవప తడడతపలర
ఇసటట ననస:24-12-108
వయసనస:21
లస: పప
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211
NDX2458750
పపరర: సరయ లలత ఉలర గసటట

94-231/67

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:24-12-109
వయసనస:21
లస: ససస స

212
NDX2550705
పపరర: గగపస

తసడడ:డ కరసవపలల
ఇసటట ననస:24-12-109
వయసనస:21
లస: పప

214
NDX2641587
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తమకన

94-231/968

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప తమకన
ఇసటట ననస:24-12-110 1/4 ROAD
వయసనస:48
లస: పప
217
NDX2638351
పపరర: నడగరసదడ కలమమర సరమసతషల

215
SQX1986629
పపరర: పవన కలమమర జకక

94-231/969

218
NDX2862670
పపరర: భభనన కకరణ బబలరసకకసడ
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:25
లస: పప

220
NDX2862621
పపరర: అజయ బభబగ బబలరసకకసడ

221
NDX2862605
పపరర: కకటటశసర రరవప బబలరసకకసడ

94-231/1100

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:49
లస: పప
94-231/970

భరస : అపరరరరవప ఆలసకక ఆలసకక
ఇసటట ననస:24-12-119
వయసనస:52
లస: ససస స
94-231/69

తసడడ:డ నడరరయణ పపదద డపపరస
ఇసటట ననస:24-12-120
వయసనస:38
లస: పప

227
NDX2280782
పపరర: పపప ఢడస సరయ తతజ ఆలసకక

230
NDX3057254
పపరర: శరరష పరలలటట

94-225/1340

233
NDX2634871
పపరర: వనసకటటష మలలర

94-232/950

236
NDX2566537
పపరర: శకనన మలలర

భరస : లలకరశ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:24-12-123A, NALLACHERUVU
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:24-12-126
వయసనస:54
లస: పప

238
NDX3129699
పపరర: నడగవనణణ జజరరగర

239
NDX3283678
పపరర: తతజ కలమమర జజరరగర

94-232/957

తసడడ:డ మహహశసరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:24-12-126,
వయసనస:27
లస: పప

94-230/936

219
NDX2862738
పపరర: అజయ బభబగ బబలరసకకసడ

94-231/1099

222
NDX2825826
పపరర: వజయ కలమమరర బబలరసకకసడ

94-232/951

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:44
లస: ససస స
94-231/68

94-231/1101
225
NDX2894475
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప నసదస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసదస
ఇసటట ననస:24-12-117/1
వయసనస:18
లస: పప
94-231/971

228
NDX2838670
పపరర: రరమమసజననయగలల పపదద డపపరస

94-221/834

తసడడ:డ నడరరయణ పపదద డపపరస
ఇసటట ననస:24-12-120
వయసనస:37
లస: పప
94-232/955

231
NDX2821692
పపరర: నడగ గగపస గటటట

94-235/860

తసడడ:డ రరజ గటటట
ఇసటట ననస:24-12-122
వయసనస:18
లస: పప
94-231/974

తసడడ:డ చటటట బభబగ మలలర
ఇసటట ననస:24-12-123
వయసనస:26
లస: పప
94-231/70

216
NDX3087343
పపరర: దతవ వర పడసరద సరమసతషల

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:22
లస: పప

తలర : సరగజన దతవ పరలలటట
ఇసటట ననస:24-12-121
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబభబగ మలలర
ఇసటట ననస:24-12-123
వయసనస:22
లస: పప

భరస : హహమసత కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-126
వయసనస:27
లస: ససస స

94-231/1098

తసడడ:డ అపరరరరవప ఆలసకక
ఇసటట ననస:24-12-119
వయసనస:22
లస: పప

229
NDX2486074
పపరర: రరమమసజననయగలల పపదద డపపరస

235
NDX2454940
పపరర: జజఖత రరమసరసమ

224
NDX2388072
పపరర: మలలర సవరర యయననమమల

94-231/967

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప సరమసతషల
ఇసటట ననస:24-12-114
వయసనస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస యయననమమల
ఇసటట ననస:24-12-117
వయసనస:46
లస: ససస స

226
AP151000363019
పపరర: జయలకడక ఆలసకక

232
NDX3127735
పపరర: గగపస మలలర

95-95/1138

తసడడ:డ రరమరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-115
వయసనస:49
లస: పప
94-234/1300

213
NDX2585503
పపరర: రగహహణణ ధనలకడక జజమ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజమ
ఇసటట ననస:24-12-109
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప జకక
ఇసటట ననస:24-12-111
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప సరమసతషల
ఇసటట ననస:24-12-114
వయసనస:19
లస: పప

223
NDX2862654
పపరర: కకటటశసరరరవప బబలరసకకసడ

94-231/966

234
NDX2638179
పపరర: ససపన మలలర

94-231/975

భరస : వనసకటటష మలలర
ఇసటట ననస:24-12-123
వయసనస:24
లస: ససస స
94-231/976

237
NDX3120763
పపరర: హహమసత కలమమర జజరరగర

94-232/956

తసడడ:డ మహహశసరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:24-12-126
వయసనస:28
లస: పప
94-231/1224

240
NDX3095957
పపరర: రవచసదడ గమడవలర

94-231/1102

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-12-127
వయసనస:45
లస: పప
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94-231/1103

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:24-12-127
వయసనస:41
లస: ససస స
94-231/977

భరస : పడమద కలమమర మసదపరటట
ఇసటట ననస:24-12-128
వయసనస:37
లస: ససస స
94-231/1223

94-231/72

భరస : సరసబశవ రరవప కరనయసపటట
ఇసటట ననస:24-12-132
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/75

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరనయసపటట
ఇసటట ననస:24-12-132
వయసనస:39
లస: పప
256
NDX2349918
పపరర: ఉపరరపలర లకడక

94-232/960

251
NDX2472751
పపరర: తరరపరతమక కరనయసపటట

254
NDX3265626
పపరర: సనభభన షపక సనభభన షపక

94-231/77

257
NDX2349983
పపరర: సరయ వనలలరరర

94-231/73

94-231/80

తసడడ:డ పరరసతశస వనలలరరర
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:59
లస: పప

260
NDX2848372
పపరర: సనరరశ తరరమలశశటట

94-231/1213

తసడడ:డ శవ నడగరశసర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:24-12-134
వయసనస:20
లస: పప

263
NDX3212826
పపరర: వజయ కలమమరర ఒసటటపపల

94-231/78

తసడడ:డ శవ నడగరసదడస కకరకపప లల
ఇసటట ననస:24-12-135
వయసనస:39
లస: పప

266
NDX2849586
పపరర: ధనలకడక పదడకవత కకరకపప లల

94-231/1105

269
NDX3033610
పపరర: శవమక చలమర
భరస : మగకకసటట చలమర
ఇసటట ననస:24-12-143
వయసనస:38
లస: ససస స

252
NDX2472777
పపరర: సరసబశవ రరవప కరనయసపటట

94-231/74

255
NDX2349371
పపరర: దనరగ భవరన తరరమలశశటట

94-231/76

258
NDX2349942
పపరర: జగదదశ వనలలరరర

94-231/79

261
NDX3169638
పపరర: దనరగ భవన వనలలరరర

94-233/1053

భరస : వనసకట శవ పడసరద వనలలరరర
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:52
లస: ససస స
94-232/962

264
NDX2984193
పపరర: తరరపతమక వననకకసడ

94-231/1106

భరస : రసగరరరవప వననకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-135
వయసనస:35
లస: ససస స
94-232/964

భరస : వనసకట రవ కలమమర కకరకపప లల
ఇసటట ననస:24-12-135
వయసనస:35
లస: ససస స
94-231/82

94-231/1222

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనలలరరర
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:24
లస: పప

భరస : పవరష చసదడ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:24-12-134
వయసనస:36
లస: ససస స
94-232/963

249
NDX3280344
పపరర: ససత రవమక భగవనగరరర

భరస : సనరరష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరగ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:38
లస: పప
94-231/1202

94-231/1221

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కరనయసపటట
ఇసటట ననస:24-12-132
వయసనస:38
లస: పప

తలర : శకనవరసరరవప వనలలరరర
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:22
లస: పప

259
NDX2349926
పపరర: వనసకట శవ పడసరద వనలలరరర

246
NDX3280328
పపరర: వనసకట గగపస భగవనగరరర

భరస : రరమ రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:24-12-131,
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస ఆడమ
ఇసటట ననస:24-12-132/A
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉపరరపలర
ఇసటట ననస:24-12-133
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : కలమఖణ చకకవత గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-143
వయసనస:21
లస: ససస స

248
NDX3124815
పపరర: అనసత లకడక ఒసటటపపల

94-231/71

తసడడ:డ రరమ రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:24-12-131
వయసనస:21
లస: పప

భరస : సనధకర కరనయసపటట
ఇసటట ననస:24-12-132
వయసనస:34
లస: ససస స

253
NDX2472769
పపరర: సనధకర కరనయసపటట

268
NDX2528172
పపరర: తరరపఠమక గగసజ

94-232/959

తసడడ:డ వరయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:24-12-131
వయసనస:20
లస: ససస స

250
NDX2472785
పపరర: సనజజత కరనయసపటట

265
NDX2850006
పపరర: వనసకట రవ కలమమర కకరకపప లల

245
NDX3159233
పపరర: బకకలమమక తతకల

243
NDX2349884
పపరర: అసజన కలమమరర తతకల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:24-12-128
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-12-128
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భగవనగరరర
ఇసటట ననస:24-12-131
వయసనస:49
లస: పప

262
NDX3231321
పపరర: సరయ కకరణ ఒసటటపపల

94-232/958

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప గగరర
ఇసటట ననస:24-12-127
వయసనస:48
లస: పప

244
NDX2647733
పపరర: జయ లకడక మసదపరటట

247
NDX3280351
పపరర: రరమ రరవప భగవనగరరర

242
NDX3096690
పపరర: రరమ కకషష గగరర

267
NDX2486058
పపరర: శకలకడక రసగనడపరలలస

94-231/81

భరస : సనరరశ రసగనడపరలలస
ఇసటట ననస:24-12-140
వయసనస:21
లస: ససస స
94-233/1054

270
NDX3022522
పపరర: మగకకసటట చలమర

94-238/981

తసడడ:డ రమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:24-12-143
వయసనస:48
లస: పప
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271
NDX3033578
పపరర: శక త చతవపల
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94-232/965

తసడడ:డ కకటట రమమసజనఉలల చతవపల
ఇసటట ననస:24-12-144
వయసనస:18
లస: ససస స
274
NDX3299955
పపరర: నరరకవపల హరర పసడయ

272
NDX2713998
పపరర: కకకహన కకరణ తలబతష
స ల

తసడడ:డ సరసమలసగరచడరర తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:24-12-146
వయసనస:38
లస: పప
94-231/1233

భరస : నరరకవపల సనరరష కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-147
వయసనస:42
లస: ససస స

275
NDX2849677
పపరర: శవ నడగ కలమమరర బబ మకల

94-231/83

278
NDX2838639
పపరర: జజఖత మసడవ

తసడడ:డ నరసయఖ దడడడ
ఇసటట ననస:24-12-148A RAMANAMA KSHE
వయసనస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:24-12-151
వయసనస:33
లస: ససస స

280
SQX2533891
పపరర: దనరగ భవన వలర సశశటట

281
NDX2609444
పపరర: ఇసదన యమరనగగలమ

95-218/773

Deleted

భరస : అనల కలమమర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-12-152
వయసనస:26
లస: ససస స

94-231/1113

94-232/966

భరస : శవ నడగమలలర శసరరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:24-12-156
వయసనస:41
లస: ససస స
286
NDX2458644
పపరర: బభలగసగరధర తలక ఐనడల

94-231/96

94-231/1111

94-231/981

భరస : జనడరరన రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:42
లస: ససస స
292
NDX3059912
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లబబ ఈనడ

94-231/979

తసడడ:డ శవయఖ బబ లబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:38
లస: పప
295
NDX3216405
పపరర: వనమ యమమన దతవ

94-231/1114

తసడడ:డ జనడరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:18
లస: ససస స
298
NDX2388031
పపరర: శకనవరసరరవప గగసతకఅలమ
తసడడ:డ సనసదరయఖ లలట గగసతకఅలమ
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:45
లస: పప

94-231/1199

94-231/1112
282
NDX2989085
పపరర: శవ నడగమలలర శసరరరవప దసడ

285
NDX2458651
పపరర: జజఖత ఐనడల

94-231/95

భరస : బభలగగరసధర తలక ఐనడల
ఇసటట ననస:24-12-158 ,NALLACHERUVU0/
వయసనస:35
లస: ససస స

287
NDX3186608
పపరర: వనమ జనడరర న రరవప

288
NDX2546869
పపరర: జనడరరన రరవప వనమమ

94-209/937

290
NDX2871358
పపరర: నడగమణణ బబ లబబ ఈనడ

293
NDX2849990
పపరర: వనజ పప దధల

296
NDX3180494
పపరర: తరరపరతమక రవపలపలర

299
NDX2611218
పపరర: లమవణఖ కసభసపరటట
భరస : సనరరష కలమమర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:22
లస: ససస స

94-231/980

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:52
లస: పప
94-231/1115

291
NDX2834851
పపరర: పవన కలమమర పప దధల

94-231/1116

తసడడ:డ బభలకకటటశసరరరవప పప దధల
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:31
లస: పప
94-232/969

294
NDX3215126
పపరర: యమమన దతవ

94-232/970

తసడడ:డ జజనదడడధనడ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:18
లస: ససస స
94-233/1056

భరస : చనన వనసకటశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/84

279
NDX3220860
పపరర: అనల కలమమర వలర సశశటట

తసడడ:డ శవ నడగమలలర శసరరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:24-12-156
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర పప దధల
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:28
లస: ససస స
94-232/971

94-232/967

తసడడ:డ పరమమశసరరరవప దసడ
ఇసటట ననస:24-12-156
వయసనస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ లబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:33
లస: ససస స
94-232/968

276
NDX3000882
పపరర: కకరస ర చసదన చలమర

తసడడ:డ వనసకటరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-12-152
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఐనడల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-12-158 ,NALLACHERUVU0/ ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:39
లస: పప
వయసనస:53
లస: పప
289
NDX2549913
పపరర: మలర శసరర వనమమ

94-232/942

భరస : సనబబరరయగడడ చలమర
ఇసటట ననస:24-12-148
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర యమరనగగలమ
ఇసటట ననస:24-12-154
వయసనస:18
లస: ససస స
284
NDX2772929
పపరర: హహమమవరరరన దసడడ

273
NDX3033560
పపరర: నడగ నరకల కలమమర చసతడడ

తలర : కలమఖణణ చసతడడ
ఇసటట ననస:24 12 146
వయసనస:18
లస: పప

భరస : అశశక బబ మకల
ఇసటట ననస:24-12-148
వయసనస:31
లస: ససస స

277
NDX2388023
పపరర: ఆదధనడరరయణ దడడడ

283
NDX2773141
పపరర: వరలకడక దసడడ

94-231/978

297
NDX3187382
పపరర: అననష రవల పలర

94-236/748

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసర రరవప రవల పలర
ఇసటట ననస:24-12-159
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/982

300
NDX2774628
పపరర: భవరన మగసలమడడగగ

94-231/1117

తసడడ:డ వనసకట రరవప మగసలమడడగగ
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:20
లస: ససస స
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301
NDX3268877
పపరర: ధరరకసదడ ఓలలటట
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94-231/1218

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:32
లస: పప
304
NDX2736627
పపరర: రతన కలమమరర కకససరర

94-231/1118

94-231/984

భరస : రరమశశటట బల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-12-165/A
వయసనస:27
లస: ససస స
313
NDX2349801
పపరర: పరల మననహర తడనకకసడ

94-231/87

94-231/990

భరస : శవ శసకర రరవప చమట
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:53
లస: ససస స
319
NDX2486090
పపరర: కకరరటట వనమగల

94-231/88

94-232/977

Deleted
94-232/979

తసడడ:డ చటటటబభబగ మలలర
ఇసటట ననస:24-12-175
వయసనస:35
లస: పప
328
NDX2645166
పపరర: మమధవ కకషష కనన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కనన
ఇసటట ననస:24-12-186
వయసనస:39
లస: పప

314
NDX2626182
పపరర: హననమసత రరవప
పపరరమగబదసరర
తసడడ:డ తరరవననగలలసయమ
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:63
లస: పప
317
NDX2931616
పపరర: చమట పడకరశ

320
NDX3057270
పపరర: శరఖమగ గగసజ

323
NDX2369502
పపరర: రవకలమమర చమక

94-231/986

94-231/988

329
NDX3226446
పపరర: శకకరసత శరరగరరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:24-12-187
వయసనస:31
లస: పప

94-231/85

312
NDX2349777
పపరర: పదక తడనకకసడవలర

94-231/86

315
NDX2647774
పపరర: ఆదధలకడక చమట

94-231/989

భరస : శవ శసకర రరవప చమట
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:53
లస: ససస స
94-231/1120

94-232/974
318
NDX3160843
పపరర: ససడడబథనన సరయ సనబడమణఖస

తసడడ:డ ససడడబథనన వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:27
లస: పప
94-232/975

321
NDX3056694
పపరర: మసగ గగసజ

94-232/976

భరస : శరఖమగ గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-174
వయసనస:34
లస: ససస స
94-232/2

324
NDX2934198
పపరర: దనరగ రరవప పపడడవరరపవ

94-232/978

తసడడ:డ రమమరరవప పపడడవరరపవ
ఇసటట ననస:24-12-175
వయసనస:57
లస: పప
94-231/991

తసడడ:డ మహనరరవప ససయఆలమ
ఇసటట ననస:24-12-179
వయసనస:20
లస: ససస స
94-231/992

309
NDX2516888
పపరర: శకవణ ససదఖ గగసజ

భరస : మగరళ తడనకకసడవలర
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ చమక
ఇసటట ననస:24-12-175
వయసనస:35
లస: పప
326
NDX2641256
పపరర: అఖలలశసరర ససయఆలమ

94-231/983

భరస : పడసరద గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-165/1
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-174
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమగ గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-174
వయసనస:19
లస: పప
325
NDX3143740
పపరర: మధన మలలర

94-231/985

తసడడ:డ చమట శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరరబభబగ వనమగల
ఇసటట ననస:24-12-174
వయసనస:23
లస: పప
322
NDX3057403
పపరర: తడనడథ గగసజ

311
NDX2549442
పపరర: శకరరమలల గగరరరపపశశటట

306
NDX2676351
పపరర: ఆసజననయగలల బరస
తసడడ:డ చననయఖ బరస
ఇసటట ననస:24-12-164
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబగ గగరరరపపశశటట
ఇసటట ననస:24-12-168/B
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ తడనకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-170
వయసనస:28
లస: పప
316
NDX2647592
పపరర: ఆధధలకడక చమట

94-231/101

తసడడ:డ అదధ నడరరయణ దసడత
ఇసటట ననస:24-12-164
వయసనస:19
లస: పప
94-232/972

94-232/1223

Deleted

305
NDX2366771
పపరర: భభణగ తతజ కకడసరర

308
NDX2684314
పపరర: వనసకట లకకణ రరవప దసడత

303
NDX3236155
పపరర: ధరరకసదడ ఓలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సనరరష బభబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:24-12-162,0TH LANE
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధ నడరరయణ రరవప దసడత
ఇసటట ననస:24-12-164
వయసనస:19
లస: పప
310
NDX2922276
పపరర: రరమశశటట నడగ మలర శసరర

94-231/1225

భరస : వరయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:24-12-160
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ కకససరర
ఇసటట ననస:24-12-162
వయసనస:33
లస: ససస స
307
NDX2632792
పపరర: వనసకట లకకణ రరవప దసడత

302
NDX3285178
పపరర: సనబబమక గగసజ

327
NDX2458727
పపరర: శక లకడక కకతడస

94-231/89

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతడస
ఇసటట ననస:24-12-185
వయసనస:24
లస: ససస స
94-232/1211

330
NDX3064813
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడడశశటట

94-232/980

తసడడ:డ నడగ భమషణస కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:24-12-189
వయసనస:34
లస: పప
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331
NDX3140977
పపరర: శవ నడగ రరవప కలసచపప

94-232/981

తసడడ:డ పప తష రరజ కలసచపప
ఇసటట ననస:24-12-191
వయసనస:42
లస: పప
334
NDX2656429
పపరర: జజఖత వరలకడక కరనకక చరర

94-236/620

భరస : వనణగగగపరల కరనకక చరర
ఇసటట ననస:24-12-192
వయసనస:39
లస: ససస స
337
NDX3006657
పపరర: పప టటనరర ఉమ మహహశసరర

94-232/985

94-232/1236

తసడడ:డ సనబబరరవప మమదడదరపవ
ఇసటట ననస:24-12-206
వయసనస:18
లస: పప
346
NDX2759728
పపరర: ఆనసద కలమమరర చలమర
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:24-12-207
వయసనస:23
లస: ససస స
349
NDX2366805
పపరర: శకనవరస రరవప ఒరరస

335
NDX2802403
పపరర: దనరగ భవన పరదరరస

336
NDX3005790
పపరర: పప టటనరర హరర కలమమర

94-221/835

338
NDX2650125
పపరర: వనసకటటశసరరర మటటట

341
NDX3177003
పపరర: భవన పగడల

344
NDX2472694
పపరర: జజఖత చలర

347
NDX2366797
పపరర: పపషరరవత ఒరరస

94-232/877

339
NDX3279551
పపరర: రమదతవ బతష
స ల

94-232/1235

భరస : వరభదడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-12-204
వయసనస:32
లస: ససస స
94-237/853

342
NDX2682599
పపరర: శకకరసత పగడడల

94-232/878

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:24-12-206
వయసనస:24
లస: పప
94-232/3

345
NDX2944981
పపరర: ఆనసద కలమమరర చలమర

94-232/986

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-12-207
వయసనస:23
లస: ససస స
94-232/4

348
NDX2366789
పపరర: నరసమక ఒరరస

94-232/5

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:24-12-208/A ADAPA BAZAR
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:24-12-208/A ADAPA BAZAR
వయసనస:48
లస: ససస స

350
NDX2472702
పపరర: నడగ సరసత ససరర

94-232/988

94-232/989

తసడడ:డ కకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:24-12-208/A ADAPA BAZAR
వయసనస:53
లస: పప

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:24-12-212
వయసనస:31
లస: ససస స

351
NDX2820587
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహ రరవప
ససరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససరర
ఇసటట ననస:24-12-212
వయసనస:46
లస: పప

352
NDX2608792
పపరర: హహమ పరటటబసడర

353
NDX2608552
పపరర: వససత పరటటబసడర

354
NDX2736023
పపరర: శకనన పరటటబసడర

94-232/6

94-232/880

తసడడ:డ శకనన పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:20
లస: ససస స
355
NDX2736015
పపరర: లకడక నడరరయణ పరటటబసడర
తసడడ:డ అసకమక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:49
లస: పప
358
NDX2819746
పపరర: శకనవరసరరవప చతబబడ లల
తలర : తషలశమక చతబబడ లల
ఇసటట ననస:24-12-216
వయసనస:51
లస: పప

94-232/7

94-232/881

భరస : సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/990

356
NDX2736031
పపరర: ఆదధలకడక పరటటబసడర

తసడడ:డ అసకమక పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:54
లస: పప
94-232/991

భరస : శకనన పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:44
లస: ససస స
94-237/854

94-232/984

తసడడ:డ పప టటనరర సనరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:24-12-201
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చలర
ఇసటట ననస:24-12-207
వయసనస:20
లస: ససస స
94-232/987

94-236/619

తసడడ:డ రరసమహన రరవప కరనకక చరర
ఇసటట ననస:24-12-192
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-12-204
వయసనస:22
లస: ససస స
94-232/879

333
NDX2656510
పపరర: వనణగగగపరల కరనకక చరర

భరస : శవ నడగ మలలర శసరరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:24-12-191
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడమణఖస మటటట
ఇసటట ననస:24-12-204
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:24-12-204
వయసనస:38
లస: పప
343
NDX2672194
పపరర: పవన కలమఖణ మమదడదరపవ

94-232/1230

తసడడ:డ సనబబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:24-12-200
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : పప టటనరర హరర కలమమర
ఇసటట ననస:24-12-201
వయసనస:51
లస: ససస స
340
NDX3279742
పపరర: వరభదడ రరవప బటటట ల

332
NDX3237104
పపరర: శవ లకడక కలసచపప

359
NDX2659142
పపరర: సపసఫ అలర ఖమన షపక
తసడడ:డ కలలషర షపక
ఇసటట ననస:24-12-217
వయసనస:19
లస: పప

357
NDX2736007
పపరర: నడగలకడక పరటటబసడర

94-232/992

భరస : లకడక నడరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:24-12-213
వయసనస:44
లస: ససస స
94-232/882

360
NDX2649192
పపరర: మహబమబ బభష షపక

94-237/763

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:24-12-217
వయసనస:35
లస: పప
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361
NDX2455137
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:24-12-217, 0/8 LANE NALLAC
వయసనస:35
లస: పప

94-232/993
362
NDX3207016
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
కకలలకలలపఅల
భసధనవప: వజయ రరణణ కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:24-12-218
వయసనస:54
లస: పప

94-232/994
363
NDX3195021
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
కకలలకలలపఅల
భసధనవప: వజయ రరణణ కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:24-12-218
వయసనస:54
లస: పప

364
NDX3203254
పపరర: వజయ రరణణ కకలలకలలపఅల

365
NDX3200540
పపరర: అననపవరష తషరక

366
NDX3221694
పపరర: అననపవరష తషరక

94-232/15

94-232/995

Deleted

భరస : వనసకట రమణ రరవప కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:24-12-218
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:24-12-218
వయసనస:30
లస: ససస స

367
NDX2608628
పపరర: గగవసద రరవప గగరరగల

368
NDX3282753
పపరర: భరత చసడడ కలమమర తతట

94-231/994

తసడడ:డ నరసససహమమరరస గగరరగల
ఇసటట ననస:24-12-218/A1
వయసనస:38
లస: పప
94-231/995

తసడడ:డ నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:24-12-219/a1
వయసనస:38
లస: పప
94-209/882

భరస : బ బభబగ పపల
ఇసటట ననస:24-12-224
వయసనస:35
లస: ససస స
94-232/10

94-232/883

377
NDX3295920
పపరర: ఉమమశసకర రరడడడ బసడడ

94-232/1240

380
NDX2866556
పపరర: వనసకట గగపస కకన

94-232/8

తసడడ:డ రవ కకమలపటట
ఇసటట ననస:24-12-233
వయసనస:21
లస: పప

383
NDX2518165
పపరర: నలస దడనయయల కకరణ

94-232/1238

తసడడ:డ కకసడల రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:24-12-235/4
వయసనస:19
లస: ససస స

386
NDX2891380
పపరర: లకడక ఫణణ కలమమరర కరలవ

94-231/1123

389
NDX2366888
పపరర: లకడక అరర

375
NDX2472686
పపరర: అననష భగవనగరరర

94-232/9

378
NDX3296092
పపరర: జయ శక త బసడడ

94-232/1239

381
NDX2817187
పపరర: లకకకనడద

94-232/998

తసడడ:డ నరకల పడసద నససకరరరవడ
ఇసటట ననస:24-12-233
వయసనస:27
లస: పప
94-232/11

384
NDX2518132
పపరర: ఇమకడడశశటట శక మనస

94-232/12

తసడడ:డ ఇమకడడశశటట శకరరమగలల
ఇసటట ననస:24-12-234/1 22/2 LANE
వయసనస:22
లస: ససస స
94-232/1001

తసడడ:డ కకసడలరరవప కరలవ
ఇసటట ననస:24-12-235/4
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/16

94-232/997

భరస : బసడడ ఉమమశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-12-229
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నలస పడసరద
ఇసటట ననస:24-12-234/1
వయసనస:21
లస: పప
94-232/884

372
NDX2745628
పపరర: కరరరసక గగరరసకల

భరస : ఆసజననయగలల భగవనగరరర
ఇసటట ననస:24-12-228
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకన
ఇసటట ననస:24-12-230
వయసనస:21
లస: ససస స
94-232/999

94-231/90

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరసకల
ఇసటట ననస:24-12-223
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-229
వయసనస:32
లస: పప

భసధనవప: బసడడ ఉమమశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:24-12-229
వయసనస:85
లస: పప

388
NDX2366870
పపరర: శక మమధవ బబలరసకకసడ

374
NDX2366912
పపరర: బడహకస చచదవరపప

369
NDX2458677
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడడశశటట
తసడడ:డ నడగ భమషణస కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:24-12-219/A
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:24-12-225/A
వయసనస:51
లస: పప

376
NDX0133207
పపరర: వనసకట నడగ సతష కలమమర
అలపరటట
తసడడ:డ పసచచయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:24-12-229
వయసనస:32
లస: పప

385
NDX2620474
పపరర: దనరగ నడగమణణ కరలవ

94-232/1237

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మనననస
ఇసటట ననస:24-12-222/A
వయసనస:21
లస: ససస స

373
NDX2665867
పపరర: సనజజత పపల

382
NDX2734812
పపరర: వనసకటటష కకమలపటట

371
NDX2631208
పపరర: లకడక హహత శక మనననస

94-232/1205

తసడడ:డ కకషష మలలర
ఇసటట ననస:24-12-218
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర తతట
ఇసటట ననస:24 12 219
వయసనస:18
లస: పప

370
NDX2550796
పపరర: గగవసద రరవప

379
NDX3296126
పపరర: ఉమమశసకర రరడడడ బసడడ

94-232/996

387
NDX2891224
పపరర: సనధ రరమ పవన కలవ

94-232/1002

తసడడ:డ కకసడల రరవప కలవ
ఇసటట ననస:24-12-235/4
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/17

390
NDX2764397
పపరర: ఊశకసఠ గగరరస

94-232/1003

భరస : కకటటశసర రరవప బబలరసకకసడ
భరస : వర రరఘవయఖ అరర
తసడడ:డ మగరళకకషష గగరరస
ఇసటట ననస:24-12-235,1ST LANE 2ND CRO ఇసటట ననస:24-12-235,1ST LANE 2ND CRO ఇసటట ననస:24-12-237/2
వయసనస:35
లస: ససస స
వయసనస:58
లస: ససస స
వయసనస:38
లస: పప
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391
NDX2764348
పపరర: నడగ లలమరరణణ గగరరస
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94-232/1004

భరస : ఊశకసఠ గగరరస
ఇసటట ననస:24-12-237/2
వయసనస:34
లస: ససస స
394
NDX2735983
పపరర: రరకయమ పటట న

భరస : సరయ బభబ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-237/2
వయసనస:27
లస: ససస స
94-232/1007

భరస : బడత బభబగ పటట న
ఇసటట ననస:24-12-244
వయసనస:46
లస: ససస స
397
NDX3088945
పపరర: సనదరరన అళళసర జమల

94-232/1009

94-232/1012

94-232/13

94-232/1010

401
NDX3089851
పపరర: గరఠమకథడ మమధనరర జమల

404
NDX2741668
పపరర: రమమశ పఠరన

94-232/961

Deleted

తసడడ:డ పరరసతశస వనలలరరర
ఇసటట ననస:24-12-1333
వయసనస:59
లస: పప

94-232/1228

భరస : జయరరజ పలర
ఇసటట ననస:24-13-4
వయసనస:34
లస: ససస స
412
NDX2458602
పపరర: వనసకట పదడకవత జజమల

94-232/23

భరస : వనసకట సపలస జజమల
ఇసటట ననస:24-13-5
వయసనస:46
లస: ససస స

94-232/1013

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:24-13-5/1
వయసనస:47
లస: ససస స
94-232/1038

తసడడ:డ యసగలశశటట కనక దనరరగరరవప
ఇసటట ననస:24-13-09
వయసనస:19
లస: ససస స

399
NDX3089265
పపరర: నడగ కరమకడ జమల

94-232/1011

402
NDX2652881
పపరర: సరసబశవరరవప గగసటటపలర

94-232/885

తసడడ:డ శరసబయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:24-12-248
వయసనస:53
లస: పప
94-232/1014

405
NDX2700680
పపరర: నడగ నరకల కలమమర చసతడడ

94-237/764

తలర : కళళఖణణ చసతడడ
ఇసటట ననస:24-12-416
వయసనస:18
లస: పప

407
NDX2422889
పపరర: హసక సయఖద

94-232/14

408
MLJ1884816
పపరర: బభల కకషష చతసతనఖ
అననమమలశశటట
భరస : జజన సయఖద
తసడడ:డ మహన రరవప అననమమలశశటట
ఇసటట ననస:24-12-2009, SAMPATH NAGAR ఇసటట ననస:24-13-3
వయసనస:25
లస: ససస స
వయసనస:38
లస: పప

94-232/20

410
NDX2366839
పపరర: శక త గరయతడ అరరశశటట

94-232/21

94-232/22

411
NDX2366854
పపరర: లకడక సరరసన అరరశశటట

తసడడ:డ అపడమమయ హరర మగకలసధ వరర న అరరశశ
ఇసటట ననస:24-13-5
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అపడమమయ అరరశశటట
ఇసటట ననస:24-13-5
వయసనస:24
లస: ససస స

413
NDX2837433
పపరర: శశ కలమఖణణ ఆరరశశటట

94-232/1200
414
NDX3218914
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ జజలమదధ

94-232/1057

తసడడ:డ అపడమమయ ఆరరశశటట
ఇసటట ననస:24-13-5
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/1058

94-231/91

భరస : సనదరరన అళళసర జమల
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జన పఠరన
ఇసటట ననస:24-12-266
వయసనస:25
లస: పప

406
NDX3181450
పపరర: వనసకట శవ పడసరద వనలలరరర

418
NDX2971216
పపరర: యసగలశశటట మమనక

398
NDX3074416
పపరర: సనదరరన అళళసర జమల

396
NDX2486066
పపరర: లలమవత గగరసటర
భరస : చచడయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సనదరరన అళళసర జమల
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:21
లస: ససస స

403
NDX2369486
పపరర: వ ఎన లసగరశసర రరవప
కసదగటర
తసడడ:డ బభలయఖ కసదగటర
ఇసటట ననస:24-12-251/1,
వయసనస:45
లస: పప

415
NDX2892669
పపరర: చసదలలరర వరణణశక

94-232/1008

తసడడ:డ నడరరయణ జమల
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ చన నడరరయణ రరసనస
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:30
లస: ససస స

409
NDX3236817
పపరర: పదక పలర

395
NDX2735991
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-232/1006

తసడడ:డ బభష పఠరన
ఇసటట ననస:24-12-244
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ బడత బభబగ పఠరన
ఇసటట ననస:24-12-244
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ జమల
ఇసటట ననస:24-12-247
వయసనస:50
లస: పప
400
NDX3102829
పపరర: రజన రరసనస

94-232/1005 393
392
NDX2729986
NDX2836062
పపరర: లకడక తరరపఠమక మమనకకసడ
పపరర: బడత బభబగ పఠరన

416
NDX2820330
పపరర: శశషష కలమమర అకళమకమ

తసడడ:డ నరసససహస రరవప జజలమదధ
ఇసటట ననస:24-13-5
వయసనస:66
లస: పప
94-232/1059

417
NDX2750636
పపరర: ధనలకడక అకళమకమ

94-235/864

తసడడ:డ శకనవరస చడరరఖలల అకళమకమ
ఇసటట ననస:24-13-6
వయసనస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస చడరరఖలల అకళమకమ
ఇసటట ననస:24-13-6
వయసనస:43
లస: ససస స

419
NDX2607372
పపరర: శరకవణణ యమనగ లమససస

420
NDX2697324
పపరర: నడరరయణ ఉపపర

తసడడ:డ కణక డడగ రరవప యమనగ లమససస
ఇసటట ననస:24-13-09-2
వయసనస:22
లస: ససస స

94-231/1017

94-230/896

తసడడ:డ కకషష మమరరస ఉపపర
ఇసటట ననస:24-13-10
వయసనస:46
లస: పప
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421
NDX2648327
పపరర: షకకర షపక
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94-231/1018

భరస : అసజద షపక
ఇసటట ననస:24-13-10
వయసనస:31
లస: ససస స
424
NDX2458669
పపరర: ససత మహలకడక గసజజరపలర

94-231/102

94-231/103

94-232/1043

428
NDX2466522
పపరర: సరయ కకషష తమరర

431
NDX3115128
పపరర: ఆధధలకడక కనమరర పవడడ

94-232/1046

434
NDX2366896
పపరర: అలస షపక

తసడడ:డ రసగరరరవప తరరవదనల
ఇసటట ననస:24-13-18
వయసనస:36
లస: పప
94-238/899

94-232/1044

94-232/1051

443
NDX3220589
పపరర: నడగరసదడస వననకకసడ

94-232/24

94-231/105

432
NDX3107364
పపరర: హరరశ కనమరర పవడడ

94-232/1045

435
NDX2846814
పపరర: ధనలకడక తరరవదనల

94-231/1144

94-232/1047

438
NDX3104288
పపరర: తరరమలలశ కలసచల

94-232/1048

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచల
ఇసటట ననస:24-13-18
వయసనస:19
లస: పప
94-232/1049

441
NDX3090206
పపరర: కకటటశసరమక ఓరరస

94-232/1050

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-13-20
వయసనస:54
లస: ససస స
94-232/1203

444
NDX2895878
పపరర: రరస గగపరల భమన

94-231/1146

తసడడ:డ హరరబభబగ భమన
ఇసటట ననస:24-13-24
వయసనస:36
లస: పప

94-231/1019 447
446
NDX2649598
NDX2649697
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కనమరర పవడడ
పపరర: వర లకడక కనమరర పవడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-25
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-25
వయసనస:67
లస: పప

448
NDX2960177
పపరర: దనడడ జశససత వనసకట
రరఘవనసదడ
తసడడ:డ దనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:24-13-25
వయసనస:22
లస: పప

449
NDX2455103
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ కరనడల

94-232/1053

429
NDX2349728
పపరర: నడగమర వల పఠరన

భరస : రసగరరరవప తరరవదనల
ఇసటట ననస:24-13-18
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-13-23
వయసనస:52
లస: ససస స
94-230/897

94-232/1042

తసడడ:డ హరరబభబగ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-17
వయసనస:28
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:24-13-19
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:24-13-23
వయసనస:63
లస: ససస స
445
NDX2651743
పపరర: చసదడశశఖర కనమరర పవడడ

440
NDX3090438
పపరర: వనసకట రమణ ఓరరస

426
NDX2977361
పపరర: శకనవరస రగకకస

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:24-13-17
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప తరరవదనల
ఇసటట ననస:24-13-18
వయసనస:69
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర తరరవధనల
ఇసటట ననస:24-13-18
వయసనస:31
లస: ససస స
442
NDX2718997
పపరర: ఫరతమ షపక

94-231/104

తసడడ:డ జససమ షపక
ఇసటట ననస:24-13-17/A,
వయసనస:30
లస: పప

94-231/1145 437
436
NDX2719136
NDX2846764
పపరర: జగధదష చసదడశశఖర తరరవదనల
పపరర: రసగరరరవప తరరవదనల

94-232/1040

తసడడ:డ భసకరరరవప రగకకస
ఇసటట ననస:24-13-14
వయసనస:33
లస: పప

భరస : హరరబభబగ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-17
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప భభవరరసపత
ఇసటట ననస:24-13-17/2
వయసనస:48
లస: ససస స

439
NDX1957614
పపరర: ససతమహలకడక తరరవధనల

94-232/1041

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తమరర
ఇసటట ననస:24-13-16
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-17
వయసనస:49
లస: పప
433
NDX2758621
పపరర: లకడక భభవరరససటట

425
NDX2892651
పపరర: షపక ఫరరర నడ బబగగమ

423
NDX2817245
పపరర: సరయ తతజ ఉపపర

తసడడ:డ నడరరయణ ఉపపర
ఇసటట ననస:24-13-10
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : షపక జజన
ఇసటట ననస:24-13-12
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష ఎమదడబతన
ఇసటట ననస:24-13-16
వయసనస:21
లస: పప
430
NDX3095544
పపరర: హరరబభబగ కనమరర పవడడ

94-232/1039

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-13-10
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : బభల కలమమర గసజజరపలర
ఇసటట ననస:24-13-11
వయసనస:44
లస: ససస స
427
NDX2349702
పపరర: పడభగ తతజ ఎమదడబతన

422
NDX2836302
పపరర: అసక షపక

తసడడ:డ భమనన రరడడ కరనడల
ఇసటట ననస:24-13-30
వయసనస:34
లస: పప

94-231/1020

తసడడ:డ మలర కరరరరన కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-13-25
వయసనస:62
లస: ససస స
94-231/106

450
NDX2680262
పపరర: రరహనడ పరరసన షపక

94-231/1021

తసడడ:డ గగస బభబగ షపక
ఇసటట ననస:24-13-31/1
వయసనస:30
లస: ససస స
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451
NDX2669836
పపరర: రరజజసస పరవన షపక
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94-232/886

తసడడ:డ గగసప బభబగ షపక
ఇసటట ననస:24-13-31/1
వయసనస:31
లస: ససస స
454
NDX3104882
పపరర: మగరళమహన బతష
స ల

94-232/1055

94-232/887

94-232/26

94-232/1056

94-235/865

94-232/890

94-235/885

94-232/1061

తసడడ:డ నటరరజ శరక
ఇసటట ననస:24-14-12
వయసనస:18
లస: పప
478
NDX2518181
పపరర: గగరరనడథ రరకరశ టభటభ
తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప టభటభ
ఇసటట ననస:24-14-14
వయసనస:21
లస: పప

94-232/889

94-232/1060

459
NDX2649374
పపరర: లకడక దనరగ పలగన

94-232/888

462
NDX2369494
పపరర: మమడడశశటట రరణణ

94-232/27

465
AP151000444110
పపరర: రమమష ససబరరసన

94-231/1143 468
467
NDX3117710
NDX3087640
పపరర: వనసకటటశసర రరవప జజననలగడడ
పపరర: లకడక కలమమరర అనడన

470
NDX2667608
పపరర: తడపపర ఆలపరటట

94-235/1

తసడడ:డ నరసయఖ ససబరరసన
ఇసటట ననస:24-13-634/1
వయసనస:44
లస: పప
94-235/867

భరస : వనసకరరశసరరర అనడన
ఇసటట ననస:24-14-2
వయసనస:64
లస: ససస స
94-235/832

471
NDX2914430
పపరర: సనబబరరవప ఆలపరటట

94-235/875

తసడడ:డ వనసకటభడవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-4
వయసనస:41
లస: పప

473
NDX2366862
పపరర: శక దతవ చతరరల

94-232/28

474
NDX2938637
పపరర: గగణశశఖర తడత

94-235/866

భరస : వనసకట కకషష మహన చతరరల
ఇసటట ననస:24-14-10
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:24-14-11/A
వయసనస:23
లస: పప

476
SQX2046274
పపరర: తరరన యలమరరస

94-232/29
477
NDX2459873
పపరర: హననమసత ఓసకరరఈశసర తడత

95-218/610

తసడడ:డ నటరరజ శరక యలమరరస
ఇసటట ననస:24-14-12.3/1
వయసనస:18
లస: పప
94-232/30

94-232/1241

భరస : మమడడశశటట వశసనడధ
ఇసటట ననస:24-13-41
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : సనబబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-4
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ఉననకకషషన అపపకకట
ఇసటట ననస:24-14-6
వయసనస:34
లస: ససస స
475
NDX3146479
పపరర: తరరన యలమరరస

464
NDX2828374
పపరర: సనఫసయమ షపక

456
NDX3296498
పపరర: శవ కకషష తతజ గగపప

తసడడ:డ లకడక నటరరజ పలగన
ఇసటట ననస:24-13-40/1
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:24-13-1712,2/2
వయసనస:80
లస: పప

తసడడ:డ సతశ
ఇసటట ననస:24-14-4
వయసనస:20
లస: పప
472
NDX3152444
పపరర: పసడత అపపకకటభ

94-232/25

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:24-13-85
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ థదరపటటసయమ గగడత
ఇసటట ననస:24-13-737
వయసనస:18
లస: పప
469
NDX2550457
పపరర: పడభగ తతజ

458
NDX2366813
పపరర: లకడక నడగ కలమఖణణ పలగన

461
NDX2666279
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరకరర

94-232/1054

తసడడ:డ వనసకట గరరర కలమమర గగపప
ఇసటట ననస:24-13-36
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ కరకరర
ఇసటట ననస:24-13-40/2
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ లలళళ
ఇసటట ననస:24-13-45/A
వయసనస:56
లస: పప
466
NDX3095080
పపరర: వనసకట సతశ గగడత

94-235/863

తసడడ:డ లకడక నత రరజ పలగన
ఇసటట ననస:24-13-40/1
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:24-13-40/2
వయసనస:37
లస: ససస స
463
NDX2944536
పపరర: హరరనడథ బభబగ లలళళ

455
NDX3045325
పపరర: బతష
స ల కరకసత కలమమరర

453
NDX3121407
పపరర: శకనవరస ఓరరచ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓరరచ
ఇసటట ననస:24-13-34
వయసనస:54
లస: పప

భరస : బతష
స ల సనరరష
ఇసటట ననస:24-13-34
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబగ ఠటఅలమ
ఇసటట ననస:24-13-37/1
వయసనస:23
లస: పప
460
NDX2366821
పపరర: పరరసత కరకరర

94-232/1209

భరస : రరమచసదడ రరవప శకమసతషల
ఇసటట ననస:24-13-31/1
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-13-34
వయసనస:32
లస: పప
457
NDX2618833
పపరర: పడదదప ఠటఅలమ

452
NDX3224789
పపరర: ససపపరష శకమసతషల

479
NDX2472652
పపరర: ససత మహలకడక గసజరపళర
భరస : గసజరపళర బల కలమమర
ఇసటట ననస:24-14-15
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరరణడచనద న రరవప తడత
ఇసటట ననస:24-14-14
వయసనస:21
లస: పప
94-232/31

94-232/32
480
NDX2472678
పపరర: కరశవ కలమఖణ కలమమర తడడకమళర

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:24-14-16
వయసనస:33
లస: పప
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481
NDX2716397
పపరర: షపక సపసరర
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94-237/767

భరస : షపక ఖదర బభబ వల
ఇసటట ననస:24-14-17
వయసనస:36
లస: ససస స

482
NDX3219672
పపరర: కనకదనరగ నడఖనధమ

భరస : వనసకట సనబడమణఖస నడఖనధమ
ఇసటట ననస:24-14-18/2
వయసనస:70
లస: ససస స

94-235/868 485
484
NDX3091949
NDX2681492
పపరర: మహమకద సనలమమన అజమల
పపరర: రరకరశ కలసగర

తసడడ:డ శసషషదధదన మహమకద
ఇసటట ననస:24-14-21
వయసనస:31
లస: పప
94-235/869

తసడడ:డ పసచచయఖ బసడడకటర
ఇసటట ననస:24-14-26
వయసనస:51
లస: పప

94-235/829

94-232/1246

493
NDX2456010
పపరర: నడగ వనసకట పవన జగమ

94-235/2

తసడడ:డ నడగరరరరన జగమ
ఇసటట ననస:24-14-29/B
వయసనస:22
లస: పప

94-235/870

94-235/873

తసడడ:డ సనసదరర రరవప వసట అలమ
ఇసటట ననస:24-14-30
వయసనస:20
లస: పప

భరస : చతసచయఖ వడకటటట
ఇసటట ననస:24-14-28/1
వయసనస:74
లస: ససస స

494
NDX2677706
పపరర: దతవ జజనడనడడల

495
NDX2609535
పపరర: రరధ కసదధమళర

497
NDX3185089
పపరర: లకకక సనధడరరణణ చసతడ

500
NDX3153178
పపరర: ఈశసరమక వకకలగడడ
భరస : శకనవరస రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:24-14-32
వయసనస:51
లస: ససస స

502
NDX3049285
పపరర: రసగరరరవప సప లస

503
NDX3043965
పపరర: యశససత కకట

తసడడ:డ వనసకట రరమ బగచచయఖ సప లస
ఇసటట ననస:24-14-42
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కకట
ఇసటట ననస:24-14-42
వయసనస:25
లస: పప

505
NDX3080512
పపరర: శశఖర బభబగ కకట

506
NDX2471662
పపరర: రరజరశసరర సప లస

94-235/880

489
NDX3300688
పపరర: కకలర పర పరరసత

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:24-14-26 B HOUSE NO 451
వయసనస:31
లస: పప

భరస : వనసకట హరర మగరళమహన నలమగగపవ
ఇసటట ననస:24-14-31
వయసనస:49
లస: ససస స
94-235/877

94-235/830

94-232/1066

94-235/874

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:24-14-30/1
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/982

501
NDX3044013
పపరర: అరరణ కకట

94-235/876

భరస : రమమష కకట
ఇసటట ననస:24-14-42
వయసనస:46
లస: ససస స
94-235/878

504
NDX3034196
పపరర: అఖల కకట

94-235/879

తసడడ:డ రమమష కకట
ఇసటట ననస:24-14-42
వయసనస:24
లస: పప
94-235/3

507
NDX3154036
పపరర: లకడక పపలపరటట
భరస : మహహశ పపలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-43
వయసనస:35
లస: ససస స

508
NDX3212040
పపరర: శకదతవ పపలపరటట

509
NDX3210143
పపరర: మహహశ పపలపరటట

510
NDX3167111
పపరర: లకడక పపలపరటట

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-43
వయసనస:39
లస: పప

94-235/872

94-235/831

498
NDX3198256
పపరర: లకకక సనధడరరణణ చసతడ

భరస : రసగరరరవప సప లస
ఇసటట ననస:24-14-42 NEW 81-4-460 3/2
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : పవరనడచనరర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-43
వయసనస:54
లస: ససస స

94-232/1245

భరస : మమలమఖదధడ కసదధమళర
ఇసటట ననస:24-14-30
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లలటట వనసకటటశసరరర కకట
ఇసటట ననస:24-14-42 - K.Ramesh Babu
వయసనస:50
లస: పప
94-235/881

94-232/1065

94-235/871 492
491
NDX3187333
NDX3094661
పపరర: వ ఏన ఏల చకకధర అననవరపప
పపరర: వనసకట రతనమక వడకటటట

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:24-14-30/1
వయసనస:45
లస: ససస స
94-232/1234

486
NDX3033768
పపరర: ససతడ కలమమరర ఆలపరటట

భరస : కకలర పర వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:24-14-26/2
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : సనబబ రరవప జజనడనడడల
ఇసటట ననస:24-14-30
వయసనస:48
లస: ససస స

496
NDX2740876
పపరర: పడవణ కలమమర వసట అలమ

94-232/1064

భరస : శకరరమగలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-25/1
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : కలసచపప మహహశ
ఇసటట ననస:24-14-26
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకలర పర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-14-26/2
వయసనస:66
లస: పప

499
NDX3279502
పపరర: పదడకవత నలమగగపవ

488
NDX2771269
పపరర: కలసచపప పదక

483
NDX2738136
పపరర: అల అహమద మహమకద

తసడడ:డ మజహరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:24-14-19
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడగ గగపరల కరళసగర
ఇసటట ననస:24-14-25
వయసనస:27
లస: పప

487
NDX3130531
పపరర: నడగరశసరశరక బసడడకటర

490
NDX3300696
పపరర: కకలర పర వర పడసరద రరవప

94-232/1201

94-235/882

94-232/1067

94-235/883

భరస : మహహశ పపలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-43
వయసనస:35
లస: ససస స
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511
NDX3216827
పపరర: లకడక పపలపరటట
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94-238/983

భరస : మహహశ పపలపరటట
ఇసటట ననస:24-14-43
వయసనస:35
లస: ససస స
514
NDX3034253
పపరర: రమమష కకట

94-235/884

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకట
ఇసటట ననస:24-14-50
వయసనస:54
లస: పప
517
NDX2885945
పపరర: తతలర మకలల శశకలమమర

94-213/892

94-235/888

523
NDX2613065
పపరర: పవన పరల నసదవరపప

94-233/958

94-233/10

94-235/976

94-235/886

521
NDX2682987
పపరర: వజయ లకడక నకక

524
NDX3196300
పపరర: ఇసఠరఖజ షపక

527
NDX2549566
పపరర: మమనక చతనసనరర

530
NDX3261203
పపరర: నరసససహరరవప కకశనమమసత

94-236/622

533
NDX2612430
పపరర: నడగ శశశలజ శసగసశశటట

94-235/892

తసడడ:డ రమమరరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:24-15-24
వయసనస:97
లస: పప

536
SQX1974955
పపరర: అశసన గగడతడటట

94-233/959

539
NDX2666899
పపరర: హరరత పప టటట మగతఖస
తసడడ:డ పపలమరరరవప పప టటట మగతఖస
ఇసటట ననస:24-15-31
వయసనస:20
లస: ససస స

522
SQX1975663
పపరర: ననారరర హన షపక

95-67/24

525
NDX3147626
పపరర: హననమయఖ ఓరరచ

94-232/1069

528
NDX3258639
పపరర: శక లకడక దతవ గగసడ

94-235/977

భరస : రరమ కకషష గగసడ
ఇసటట ననస:24-15/18
వయసనస:49
లస: ససస స
94-235/979

94-236/621

531
NDX3261237
పపరర: నరసససహరరవప కకశనమమసత

94-235/980

తసడడ:డ శశషయఖ కకశనమమసత
ఇసటట ననస:24-15-19
వయసనస:46
లస: పప
534
NDX2367340
పపరర: మమధనరర కకట

94-236/3

భరస : రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:24-15-22
వయసనస:29
లస: ససస స
95-217/17

తసడడ:డ నడరరయణ గగడతడటట
ఇసటట ననస:24-15-29 , 4/2 LINE
వయసనస:23
లస: ససస స
94-236/623

94-235/887

తసడడ:డ ససజవ రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:24-15-5
వయసనస:62
లస: పప

భరస : పకథదస శసగసశశటట
ఇసటట ననస:24-15-19/6,2nd line
వయసనస:19
లస: ససస స
94-235/889

519
NDX3000734
పపరర: శకరరమగలల వవలలసగగలమ

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:24-15-2/15
వయసనస:29
లస: ససస స

Deleted

94-235/981

94-234/1304

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వవలలసగగలమ
ఇసటట ననస:24-15-2
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కకశనమమసత
ఇసటట ననస:24-15-19
వయసనస:46
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కకశనమమసత
ఇసటట ననస:24-15-19
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:24-15-30
వయసనస:20
లస: ససస స

518
NDX2935625
పపరర: లకడక మసరల

94-235/833

తసడడ:డ గమరరయయయయమ
ఇసటట ననస:24-14-140/A
వయసనస:35
లస: పప

భరస : మణణకరసట చతనసనరర
ఇసటట ననస:24-15-9
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకశనమమసత
ఇసటట ననస:24-15-19
వయసనస:20
లస: పప

538
NDX2678456
పపరర: అనససరఖ అననస

516
NDX3199254
పపరర: శవ పడసరద మమసతషల

94-232/1063

తలర : శర షపక
ఇసటట ననస:24-15-4
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:24-15-09
వయసనస:26
లస: పప

535
NDX3117959
పపరర: నల కసట పప టటనరర

515
NDX3155942
పపరర: సరల మమసతషల

భరస : సతఖనడరరయణ నకక
ఇసటట ననస:24-15-2
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల నసదవరపప
ఇసటట ననస:24-15-4
వయసనస:19
లస: పప

532
NDX3264694
పపరర: అరరణ కకశనమమసత

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:24-14-49
వయసనస:27
లస: పప

భరస : శరసత బభబగ మసరల
ఇసటట ననస:24-15-1
వయసనస:43
లస: ససస స

520
NDX2989184
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
వవలలసగగలమ
తసడడ:డ శకరరమగలల వవలలసగగలమ
ఇసటట ననస:24-15-2
వయసనస:36
లస: పప

529
NDX3251352
పపరర: అజయ కలమమర కకశనమమసత

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పరలబబ ఠరలమ
ఇసటట ననస:24-14-49
వయసనస:18
లస: పప

భరస : శవ పడసరద మమసతషల
ఇసటట ననస:24-14-140/A
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తతలర మకలల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-14-1024
వయసనస:22
లస: పప

526
NDX2387033
పపరర: కకషష కకశశర ఆవపల

94-232/1068 513
512
NDX2815660
NDX2552040
పపరర: అజయ కలమమర పలర బబ ఠరలమ
పపరర: అజయ కలమమర పలర బబ తషల

537
NDX2971034
పపరర: కకషష పడసనన బతష
స ల

94-235/890

భరస : ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-15-30
వయసనస:27
లస: ససస స
94-236/624

540
NDX2833416
పపరర: పపరరబబ ఈనడ వనసకట మహహశ

94-235/891

తసడడ:డ పపరరబబ ఈనడ బడహకస
ఇసటట ననస:24-15-33
వయసనస:18
లస: పప
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541
NDX3109790
పపరర: వనసయవరలమ లలత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-235/893

భరస : వనసయవరలమ రరజ
ఇసటట ననస:24-15-43
వయసనస:30
లస: ససస స
544
NDX2959435
పపరర: ఠదధపరరరర వనసకట లకడక

94-235/895

94-233/1067

94-233/1069

94-233/1071

తసడడ:డ మసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:24-16-54/2
వయసనస:36
లస: ససస స
556
NDX2774768
పపరర: అఖలమసడతశసరర యమమమల

94-233/1073

94-233/965

94-233/968

94-233/1089

భరస : వరపడసరద కకణతస
ఇసటట ననస:24-17-15/1
వయసనస:35
లస: ససస స
568
NDX2717775
పపరర: శశరసక శసగసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:24-17-20/B
వయసనస:19
లస: పప

94-233/1066

549
NDX2788990
పపరర: చతననకరశవపలల బబ లర ననన

94-233/1068

94-233/1070 552
551
NDX2819423
NDX2670891
పపరర: సతఖ నడరరయణ వషష
పపరర: షననన పఠరన
ష మలకల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:24-16-47
వయసనస:41
లస: పప

భరస : బభష పఠరన
ఇసటట ననస:24-16-50
వయసనస:23
లస: ససస స

554
NDX2486181
పపరర: శకనవరసరరవప కచరర

555
NDX2862597
పపరర: బడహకరరవప యమమల

94-233/11

557
SQX2483402
పపరర: బమఖల కరరమ
మ టట

94-233/963

94-233/1072

తసడడ:డ గగవసదయఖ యమమల
ఇసటట ననస:24-16-64
వయసనస:27
లస: పప
95-154/1218

558
NDX3099793
పపరర: దనరగ భవన మరరదన

94-233/1092

భరస : వర బభబగ మరరదన
ఇసటట ననస:24-17-5
వయసనస:93
లస: ససస స

94-233/1097 561
560
NDX3095007
NDX2521987
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప మమసతషల
పపరర: లకడక గరయతడ బబ సతల

94-233/14

తసడడ:డ సనబబ రరవప మమసతషల
ఇసటట ననస:24-17-7/3
వయసనస:80
లస: పప

తసడడ:డ సనబడహకణఖస బబ సతల
ఇసటట ననస:24-17-11
వయసనస:21
లస: ససస స

94-233/969
563
NDX2663011
పపరర: వనసకట లకడక పదడకవత
రరగవరరపవ
తసడడ:డ మధనససదన రరవప రరగవరరపవ
ఇసటట ననస:24-17-14
వయసనస:24
లస: ససస స

564
NDX2706919
పపరర: వనసకట మణణకరసత కకణతస

తసడడ:డ వనసకట సతఖ నడరరయణ కకణతస
ఇసటట ననస:24-17-15
వయసనస:19
లస: పప

566
NDX2672921
పపరర: ఇసరకయల షపక

567
NDX2944593
పపరర: నడగరజ పచ శశటట

94-233/971

తసడడ:డ బగజర షపక
ఇసటట ననస:24-17-18
వయసనస:36
లస: పప
94-220/766

546
NDX2891422
పపరర: వనసకటటశసరరర కనననగసటట

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ లర ననన
ఇసటట ననస:24-16-42
వయసనస:36
లస: పప

Deleted

భరస : నరసససహరరవప యకకల
ఇసటట ననస:24-17-13
వయసనస:42
లస: ససస స
565
NDX3107414
పపరర: పదడకవత కకణతస

94-233/1240

తసడడ:డ శకనన నడయక కరరమ
మ టట
ఇసటట ననస:24-16-82
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కటభవట
ఇసటట ననస:24-17-07
వయసనస:43
లస: ససస స
562
NDX2609287
పపరర: పదక యకకల

548
NDX3258928
పపరర: సరయ కలమమర కలరక

95-62/1034

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-16-19
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ వర ఆసజననయగలల కచరర
ఇసటట ననస:24-16-60
వయసనస:30
లస: పప

భరస : బడహకరరవప యమమల
ఇసటట ననస:24-16-64
వయసనస:20
లస: ససస స
559
NDX2666006
పపరర: శరసత కటభవట

94-233/1074

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:24-16-25
వయసనస:21
లస: పప

భరస : చతననకరశవపలల బబ లర ననన
ఇసటట ననస:24-16-42
వయసనస:31
లస: ససస స
553
NDX2846509
పపరర: శకదతవ కలసచపప

545
NDX3087517
పపరర: ససదదప వకకల గడడ

543
SQX2450906
పపరర: గగపసనడధ యమరకగగపపలమ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:24-15-2213
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకకల గడడ
ఇసటట ననస:24-16-7
వయసనస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-16-19
వయసనస:52
లస: ససస స
550
NDX2757292
పపరర: సరవతడ బబ లర ననన

94-213/893

భరస : పడభగదడస వనమమరర
ఇసటట ననస:24-15-1124
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ఠదధపరరరర వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-16-2
వయసనస:41
లస: ససస స
547
NDX2959914
పపరర: రజన కలమమరర కనననగసటట

542
NDX2894715
పపరర: అశశక కలమమర వనమమరర

569
NDX2550408
పపరర: బభజ వర పడసరద రరగర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరగర
ఇసటట ననస:24-17-24
వయసనస:24
లస: పప

94-233/970

94-233/1090

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:24-17-20
వయసనస:27
లస: పప
94-233/972

570
NDX2281806
పపరర: కకట కకరణకయ

94-233/23

తసడడ:డ కకట వనసకట మహన రరవప
ఇసటట ననస:24-17-25 6/2 LANE
వయసనస:23
లస: ససస స
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571
NDX3104684
పపరర: సరయ కకరణ తతట
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94-233/1091

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:24-17-36/B
వయసనస:22
లస: పప
574
NDX2698736
పపరర: లకడక తడవనణణ కరర మమ

94-231/1022

భరస : మధన సనధడనరరవప కరర మమ
ఇసటట ననస:24-17-39
వయసనస:22
లస: ససస స
577
NDX2651404
పపరర: కకటటశసరమక తతట

94-233/974

94-233/1094

94-234/1536

94-234/1209

589
NDX3019510
పపరర: అననరరధ అరవపలర

94-234/1332

94-233/1095

590
NDX2762250
పపరర: అనల కలమమర అడడ గరరర

94-234/15

593
NDX3052560
పపరర: శవ నడగ జజఖత సననధధ

94-234/12

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరలకరయల
ఇసటట ననస:24-18-14
వయసనస:20
లస: పప
94-234/661

596
NDX2628238
పపరర: శకకరసత మతతరర

94-233/1093

582
NDX2984201
పపరర: షపక ఆరరఫర

94-233/1096

585
NDX2366961
పపరర: సనబభబరరవప సరగరనడబబ యన

94-234/13

తసడడ:డ చతననకరశవపలల సరగరనడబబ యన
ఇసటట ననస:24-18-06
వయసనస:54
లస: పప
94-234/1210

588
NDX2675072
పపరర: పడవణ కలమమర ఇజరగణణ

94-234/1211

తసడడ:డ సనరరశ కలమమర ఇజరగణణ
ఇసటట ననస:24-18-7/1
వయసనస:19
లస: పప
94-234/1308

591
NDX2455673
పపరర: లలరన జరమల

94-234/14

భరస : రరధ కకషష మమరరస జరమల
ఇసటట ననస:24-18-13
వయసనస:45
లస: ససస స
94-234/1309

భరస : గగపరల కకషష మగత సననధధ
ఇసటట ననస:24-18-13
వయసనస:91
లస: ససస స
94-212/850

579
NDX2996742
పపరర: కకరణ తషరక

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-17-67
వయసనస:24
లస: ససస స

584
NDX2366987
పపరర: అదధ లకడక సరగరనడబబ యన

587
NDX2674414
పపరర: కకపరరరణణ ఇజరగణణ

94-239/960
576
NDX2908499
పపరర: మననజ కలమమర పవనగమదఅలమ

తసడడ:డ యలమసద తషరక
ఇసటట ననస:24-17-58
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:24-18-11
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జరమల
ఇసటట ననస:24-18-13
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగరరవపలల తషరక
ఇసటట ననస:24-18-15
వయసనస:35
లస: పప

94-225/1295

భరస : సనరరశ కలమమర ఇజరగణణ
ఇసటట ననస:24-18-7
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదధనడరరయణ అరవపలర
ఇసటట ననస:24-18-8
వయసనస:35
లస: ససస స

598
MLJ3712585
పపరర: శకనన తషరక

581
NDX2985794
పపరర: షపక మసరసన వల

94-233/15

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పవనగమనడనన
ఇసటట ననస:24-17-42
వయసనస:35
లస: పప

భరస : సనబబ రరవప సరగరనడబబ యన
ఇసటట ననస:24-18-06
వయసనస:49
లస: ససస స

586
NDX2679876
పపరర: శక లకడక తరరపతమక
పరలకయయలమ
తసడడ:డ సనబబరరవప పరలకయయలమ
ఇసటట ననస:24-18-6
వయసనస:19
లస: ససస స

595
NDX2651933
పపరర: శకకరసత పరలకరయల

94-234/1307

తసడడ:డ షపక సనభభన
ఇసటట ననస:24-17-67
వయసనస:31
లస: పప

తలర : షపక ఇబడహహస
ఇసటట ననస:24-18-1
వయసనస:65
లస: పప

592
NDX2455756
పపరర: రరధ కకషష మమరరస జరమల

578
NDX2679926
పపరర: వజయ మణణ బతష
స ల

573
NDX2371466
పపరర: ఖమదర బ షపక

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:24-17-37/1
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-17-56
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:24-17-58
వయసనస:27
లస: ససస స
583
NDX3299450
పపరర: షపక అల బబగ

575
NDX2788701
పపరర: ఫరరదడ షపక

94-233/973

భరస : భభజ లలట షపక
ఇసటట ననస:24-17-39
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రవ తతట
ఇసటట ననస:24-17-54
వయసనస:47
లస: ససస స
580
NDX2996312
పపరర: జజనకక తషరక

572
NDX2642874
పపరర: లకడక వనసకట పవన నడగ
రతడనకర కకరకపప లల
తసడడ:డ సతఖ శశధర కకరకపప లల
ఇసటట ననస:24-17-37
వయసనస:20
లస: పప

94-234/1310
594
NDX3179199
పపరర: బభలసనబడహకణఖస పప ననకసటట

తసడడ:డ మగరళ కకషష పప ననకసటట
ఇసటట ననస:24-18-13
వయసనస:36
లస: పప
94-212/851

597
NDX2611721
పపరర: జగదదశకలమమర మతతరర

94-234/1205

తసడడ:డ మధన సనధడనడ రరవప మతతరర
ఇసటట ననస:24-18-14
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ మధన సనధడనడ రరవప మతతరర
ఇసటట ననస:24-18-14
వయసనస:20
లస: పప

599
NDX3193067
పపరర: కరశససరహహబ షపక

600
NDX3202868
పపరర: కరశససరహహబ షపక

తసడడ:డ సపసదడనబ షపక
ఇసటట ననస:24-18-18/1390
వయసనస:42
లస: పప

94-209/938

94-213/894

తసడడ:డ సపసదడనబ షపక
ఇసటట ననస:24-18-18/1390
వయసనస:42
లస: పప
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94-234/1313

Deleted

తసడడ:డ సపసదడనబ షపక
ఇసటట ననస:24-18-18/1390
వయసనస:42
లస: పప
604
NDX2840973
పపరర: నడగలకడక పప టటట

94-234/1316

భరస : చతసతనఖ బభబగ పప టటట
ఇసటట ననస:24-18-19
వయసనస:29
లస: ససస స
607
NDX2367050
పపరర: హహమ లత కకతత
స రర

94-234/16

94-234/1206

94-234/1321

94-234/1324

94-234/1327

94-236/752

94-234/17

భరస : చనన రరయపవడడ
ఇసటట ననస:24-18-37
వయసనస:34
లస: ససస స
628
NDX3157823
పపరర: శశరసక బసడడకటర
తసడడ:డ నడగరశసరరరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:24-18-53
వయసనస:22
లస: పప

94-234/1319

611
NDX2661593
పపరర: పవరష చటట జలలర

614
NDX3197977
పపరర: లకడక దతవ మమదర

617
NDX3174711
పపరర: జజనకక చటట జలలర

620
NDX3217114
పపరర: పవరష చటట జలలర

94-234/1207

94-234/1318

609
NDX2847952
పపరర: శవ పరరసత శరఖమమరర

94-234/1320

612
NDX2661684
పపరర: రతన కలమమర చతస జలలర

94-234/1208

తసడడ:డ దనరగ రరవప చతజలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:20
లస: పప
94-234/1322

615
NDX3153079
పపరర: దనరగ రరవప చటట జలలర

94-234/1323

తసడడ:డ నడరరయణ సరసమ చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:44
లస: పప
94-234/1325

618
NDX3213923
పపరర: పవరష చటట జలలర

94-234/1326

తసడడ:డ నడరరయణ సరసమ చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:36
లస: పప
94-234/1328

621
NDX3213030
పపరర: రతన కలమమర చటట జలలర

94-234/1329

తసడడ:డ దనరగ రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:20
లస: పప

623
NDX3260387
పపరర: జయ పడకరశ యలమసచల

94-235/978

94-234/1519
624
NDX3260403
పపరర: వనసకట జయరరస యలమసచ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:24-18-35
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:24-18-36
వయసనస:18
లస: పప

626
NDX3047529
పపరర: ववववववववव ववववव

627
NDX3286531
పపరర: వరలకడక గడడ స

94-233/1106

భరస : ववववव ववववव
ఇసటట ననస:24-18-40
వయసనస:50
లస: ససస స
94-234/1330

606
NDX2875227
పపరర: మనడకడ ఆమమరర

భరస : కకటటశసరరరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:24-18-27
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ సరసమ చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరయగడడ మమదర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:63
లస: పప
625
NDX2326072
పపరర: శవ కలమమరర రరయపవడడ

608
NDX2761278
పపరర: యశశద జజర రర

94-234/1315

తసడడ:డ వజయ కకషష ఆమమరర
ఇసటట ననస:24-18-21
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : దనరగ రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ సరసమ చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:36
లస: పప
622
NDX3199510
పపరర: మలర యఖ మమదర

94-234/1317

భరస : మలర యఖ మమదర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : దనరగ రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:38
లస: ససస స
619
NDX3216256
పపరర: పవరష చటట జలలర

605
NDX2861904
పపరర: గగససయ షపక

603
NDX2840999
పపరర: చతసతనఖ బభబగ పప టటట

తసడడ:డ అదధ శశషరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:24-18-19
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణసరసమ చతస జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:36
లస: పప

భరస : నడరరయణ సరసమ చటట జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:63
లస: ససస స
616
NDX3215985
పపరర: జజనకక చటట జలలర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:24-18-19
వయసనస:64
లస: పప

భరస : మణణ సతశ జజర రర
ఇసటట ననస:24-18-25
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణసరసమ చతస జలలర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయసనస:44
లస: పప
613
NDX3216355
పపరర: చనన చటట జలలర

94-234/1314

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:24-18-20
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : భభణగ పడకరశ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:24-18-22
వయసనస:32
లస: ససస స
610
NDX2661627
పపరర: దనరగ రరవప చతస జలలర

602
NDX2904290
పపరర: అదధ శశష రరవప పప టటట

629
NDX3083359
పపరర: ససధఖ పపననమల
భరస : రమమష పపననమల
ఇసటట ననస:24-18-58
వయసనస:25
లస: ససస స

94-234/1529

భరస : నగరశ గడడ స
ఇసటట ననస:24-18-40
వయసనస:51
లస: ససస స
94-234/1331

630
NDX2471688
పపరర: అరరరన పరకలపరటట

94-234/21

తసడడ:డ వజయమనసదస పరకలపరటట
ఇసటట ననస:24-18-60 7/1 LANE
వయసనస:30
లస: పప
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631
NDX1505512
పపరర: ఉమమమహహశవరర యడవలర

94-234/18

భరస : సఇబభబగ యడవలర
ఇసటట ననస:24-18-67
వయసనస:41
లస: ససస స
634
NDX1505330
పపరర: ఆదధలకడక యడవలర

94-234/20

94-212/7

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కరచరర
ఇసటట ననస:24-18-198
వయసనస:34
లస: పప
94-234/1215

638
NDX2680783
పపరర: సననత వనచడచ

641
NDX2409738
పపరర: ధనలకడక ఉదదసటట

94-234/25

644
NDX2645372
పపరర: యశశద చసదడ

94-233/978

647
NDX2676401
పపరర: సనబబ లకడక తవడడశశటట

భరస : అననదదప భభవరర
ఇసటట ననస:24-19-5
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : మమరరస తవడడశశటట
ఇసటట ననస:24-19-7
వయసనస:56
లస: ససస స

94-234/1334
649
NDX2754190
పపరర: ధదరజ వనసకట నడగ వర పడశరసత
దనసప
తసడడ:డ వనసకట బల కకషష రరవప దనసప
ఇసటట ననస:24-19-10
వయసనస:18
లస: పప

650
NDX2652683
పపరర: మమరర తతజససన నకక
తసడడ:డ శవనడనరరయణ నకక
ఇసటట ననస:24-19-11
వయసనస:24
లస: ససస స

652
NDX2534543
పపరర: మమరర

653
NDX2534535
పపరర: ఆనసద

94-234/26

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-19-11/2
వయసనస:21
లస: ససస స

94-234/23

95-221/6

656
NDX2455269
పపరర: కరరరసకరయ పప చరరజ

తసడడ:డ నడగభమషణ రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:24-19-11 SIRI NILAYAM
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పప చరరజ
ఇసటట ననస:24-19-15
వయసనస:27
లస: పప

658
NDX2742971
పపరర: సరసబశవరరవప గజవలర

659
NDX2671816
పపరర: రరషక షపక

94-233/1107

భరస : శశశదడ వల షపక
ఇసటట ననస:24-19-27
వయసనస:22
లస: ససస స

94-212/8

639
NDX2366995
పపరర: సననత వనచచ

94-234/22

642
NDX2367027
పపరర: వనసకట వర మణణకసఠ కలరరవనళ

94-234/24

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప కలరరవనళ
ఇసటట ననస:24-19-05
వయసనస:22
లస: పప
94-234/1225

645
NDX2782423
పపరర: శకనవరస చసదడ

94-234/1344

తసడడ:డ జమలయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:24-19-5
వయసనస:40
లస: పప
94-234/1231

648
NDX3278793
పపరర: సరససత ఆతకకలరర

94-234/1525

భరస : గగరవయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:24-19-7S/0
వయసనస:42
లస: ససస స
94-233/976

651
SQX1085738
పపరర: అసజనదతవ పరరశ పరరశ

95-154/156

భరస : నడగభమషణ రరవప పరరశ
ఇసటట ననస:24-19-11
వయసనస:50
లస: ససస స
94-234/27

తసడడ:డ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-19-11/2
వయసనస:23
లస: పప

655
SQX1967611
పపరర: గరరరష కలమమర పరరశ

636
NDX2457372
పపరర: మమనస గగడడవరడ

భరస : బదరరనడద వనచచ
ఇసటట ననస:24-19-3
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:24-19-5
వయసనస:37
లస: ససస స
94-234/1526

94-236/625

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:24-18-141, MAIN ROAD
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర బభబగ ఉదదసటట
ఇసటట ననస:24-19-4
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగసజ
ఇసటట ననస:24-19-5
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప గజవలర
ఇసటట ననస:24-19-26
వయసనస:34
లస: పప

94-210/739

భరస : బదధన
డ డథ వనచడచ
ఇసటట ననస:24-19-3
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : బదరరనడథ వనచడచ
ఇసటట ననస:24-19-3
వయసనస:37
లస: ససస స

646
NDX3278876
పపరర: లకడక పడసనన భభవరర

635
NDX2699932
పపరర: శక రమగలల కలసచపప

633
NDX2657617
పపరర: శవ పరరసత తడళళ

భరస : నడగఫన కలమమర తడళళ
ఇసటట ననస:24-18-67
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:24-18-140
వయసనస:59
లస: పప

637
NDX2365039
పపరర: సరసబశవరరవప కరచరర

643
NDX2455475
పపరర: రమమశ గగసజ

94-234/19

తసడడ:డ సఇబబబ యడవలర
ఇసటట ననస:24-18-67
వయసనస:33
లస: పప

భరస : సనరరష కలమమర యడవలర
ఇసటట ననస:24-18-67/1
వయసనస:27
లస: ససస స

640
NDX2635076
పపరర: సననత వనచడచ

632
NDX1505488
పపరర: సనరరష కలమమర యడవలర

654
NDX2455772
పపరర: నడగభమషణ రరవప పరరశ

94-234/48

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పరరశ
ఇసటట ననస:24-19-11 indira nagar
వయసనస:56
లస: పప
94-233/25

94-234/1214
657
NDX2672897
పపరర: వనసకట హరరశ కలమమర కకసపల

తసడడ:డ వనసకట రరమమ రరవప కకసపల
ఇసటట ననస:24-19-17
వయసనస:18
లస: పప
94-233/977

660
NDX2932986
పపరర: వజయ లకడక పవసలపత

94-234/1339

భరస : గగవసదన పవసలపత
ఇసటట ననస:24-19-31
వయసనస:29
లస: ససస స
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661
NDX2958882
పపరర: తహరరననస షపక
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94-234/1340

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:24-19-31
వయసనస:20
లస: ససస స
664
NDX2624914
పపరర: లలకనడథ వనలరసకక

662
NDX3038569
పపరర: లమలబ షపక

94-239/962

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:24-19-31
వయసనస:42
లస: ససస స
94-234/1217

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:24-19-33
వయసనస:27
లస: ససస స

665
NDX3106580
పపరర: పవన వలసకక

94-233/979

668
NDX2486199
పపరర: అపర రరవప కకట

94-234/1341

94-234/28

తసడడ:డ నడగభగషణస కకట
ఇసటట ననస:24-19-34
వయసనస:62
లస: పప

670
NDX2455384
పపరర: భభరత మణణకసఠ రరచమలలర

671
NDX2661767
పపరర: వర వనసకట సతఖ సరసత
రరచమలలర
తసడడ:డ భభసకర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:24-19-36/A
వయసనస:20
లస: ససస స

94-234/1218

674
NDX3269925
పపరర: అల సరహహబ షపక

94-234/1520

తసడడ:డ భభసకరరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:24-19-36/A
వయసనస:22
లస: పప
673
NDX3259538
పపరర: అల సరహహబ షపక

94-234/1518

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-19-39
వయసనస:64
లస: పప
676
NDX3215399
పపరర: షపక ఆశ
తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:24-19-40
వయసనస:20
లస: ససస స
679
NDX2707701
పపరర: లకడక పడణవ కలరనఅలమ

677
NDX3197266
పపరర: ఆరరఫర షపక

680
NDX2455400
పపరర: గగననగగసటర సననత

669
NDX2665719
పపరర: సతఖ మమనక రరచమలలర

94-233/980

672
NDX2679173
పపరర: జజహహహనరదడ షపక

94-234/1219

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:24-19-38
వయసనస:21
లస: పప
675
NDX3276730
పపరర: అల సరహహబ షపక

94-234/1523

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-19-39
వయసనస:64
లస: పప
94-234/1343

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:24-19-40
వయసనస:18
లస: ససస స
94-234/1220

678
MLJ3713021
పపరర: బభబగव షపకव

94-234/29

తసడడ:డ वరరదव
ఇసటట ననస:24-19-41/2
వయసనస:44
లస: పప
94-234/30

681
NDX2471696
పపరర: రసగ గణణశ సరధన

94-234/31

భరస : యశససథ కలమమర కలరనఅలమ
ఇసటట ననస:24-19-42/A
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : గగననగగసటర వర వనసకట ససవర నడగ సనరర
ఇసటట ననస:24-19-43
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మధన సనధడన రరవప సరధన
ఇసటట ననస:24-19-44
వయసనస:21
లస: పప

682
NDX2679777
పపరర: శలక అసజమ షపక

683
NDX2367019
పపరర: నడగ లకడక సససగసశశటట

684
NDX3297215
పపరర: వజయ లకడక శసగసశశటట

94-234/1221

తసడడ:డ అరరఫత షపక
ఇసటట ననస:24-19-44
వయసనస:22
లస: ససస స
685
NDX3258878
పపరర: నల మణణ కకల
తసడడ:డ చలపత రరవప కకల
ఇసటట ననస:24-19-46
వయసనస:23
లస: ససస స
688
NDX2808988
పపరర: పపలర మక తమకననన
భరస : నడగరశసర రరడడడ తమకననన
ఇసటట ననస:24-19-51
వయసనస:46
లస: ససస స

94-234/32

తసడడ:డ అచచయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:24-19-45
వయసనస:30
లస: ససస స
94-236/921

686
NDX2668127
పపరర: నడగ శశసత ఈగ

689
NDX2928182
పపరర: వనసకట రరడడడ మమల
తసడడ:డ పప లరరడడడ మమల
ఇసటట ననస:24-19-51
వయసనస:34
లస: పప

94-234/1534

తసడడ:డ ఆతచయమ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:24-19-45
వయసనస:22
లస: ససస స
94-234/1224

తసడడ:డ శవయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:24-19-49
వయసనస:24
లస: ససస స
94-234/1345

94-233/26

తసడడ:డ సమ శశఖర రరచమలలర
ఇసటట ననస:24-19-36
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-19-39
వయసనస:64
లస: పప
94-234/1342

666
NDX2455459
పపరర: ఆలలఖఖ మమరరకరలసనడయగస

తసడడ:డ మగరళ పడసరద మమరరకరలసనడయగస
ఇసటట ననస:24-19-34
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరక సపలసనయగస మగరళ పడసరద
ఇసటట ననస:24-19-34
వయసనస:20
లస: ససస స
94-233/27

94-234/1216

భరస : కకటటశసర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:24-19-33
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : లలకనడధ వలసకక
ఇసటట ననస:24-19-33
వయసనస:20
లస: ససస స

667
NDX2547651
పపరర: మమరక సపలసనయగస అలలఖఖ

663
NDX2663599
పపరర: లకడక పదడకవత వనలరసకక

687
NDX2669547
పపరర: వనసకట రరడడడ మమల

94-234/1226

తసడడ:డ పప ల రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:24-19-51
వయసనస:34
లస: పప
94-234/1346

690
NDX3109519
పపరర: పఠరన మబనడ

94-234/1347

భరస : పఠరన రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:24-19-51
వయసనస:30
లస: ససస స
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691
NDX2808954
పపరర: కకషష వనణణ మమల
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94-234/1348

భరస : వనసకట రరడడడ మమల
ఇసటట ననస:24-19-51
వయసనస:26
లస: ససస స
694
NDX2840379
పపరర: పడతషఖష టటకక

94-234/1349

94-234/1229

94-234/1350

698
NDX2555621
పపరర: జరస శకనడథ కలల
ర రర

701
NDX2868685
పపరర: సనసదర బభబగ అరరశశటట

94-234/1352

704
NDX3287729
పపరర: శరఖస బభబగ ఠగడతటట

707
SQX2246031
పపరర: శవ కలమమర పపసలలరర

తసడడ:డ జజరరగర బసవయఖ
ఇసటట ననస:24-19-66 WORKERS COLONY
వయసనస:68
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ రరవప పపసలలరర
ఇసటట ననస:24-19-85
వయసనస:36
లస: పప

709
NDX2386951
పపరర: నడగ రతనస నసకల

710
NDX2367225
పపరర: వనసకట రమణ ననసదడగగత

94-237/37

భరస : ససత రరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:24-20-2
వయసనస:80
లస: ససస స
712
NDX2471621
పపరర: నడగ లకడక ఈరర

94-236/22

713
NDX2458586
పపరర: శహహద షపక

తసడడ:డ జనడరదనరరవప పవదహహవ
ఇసటట ననస:24-20-18
వయసనస:34
లస: పప

94-234/1351

94-236/633

719
NDX2557536
పపరర: వజయకలమమర
తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:24-20-18
వయసనస:32
లస: పప

94-234/35

699
NDX2465201
పపరర: కలల
ర రర జరస శకనడథ

94-234/46

702
NDX2471670
పపరర: రవసదడ రరడడడ మగల

94-234/36

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ మగల
ఇసటట ననస:24-19-64
వయసనస:20
లస: పప
94-234/1530

705
NDX2367035
పపరర: జజరరగర కనకమక

94-234/37

భరస : జజరరగర మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:24-19-66 WORKERS COLONY
వయసనస:55
లస: ససస స
95-154/1219

708
NDX3135571
పపరర: లమవణఖ కకల

94-213/895

భరస : చన వనసకట రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:24-19-1543
వయసనస:20
లస: ససస స
94-236/7

711
NDX2652576
పపరర: లకడక కలమమరర కకసడడ

94-236/642

భరస : కకశశర కలమమర కకసడడ
ఇసటట ననస:24-20-4
వయసనస:37
లస: ససస స
94-236/4

తసడడ:డ బభజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-20-6
వయసనస:24
లస: పప

94-236/753 716
715
NDX3126976
NDX2423036
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ గగడడబసడడర
పపరర: వ యస ఎన వరరసదడ కలమమర
పప నసనరర
తసడడ:డ రరమలసగరరడడడ గగడడబసడడర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:24-20-10
ఇసటట ననస:24-20-10/1
వయసనస:18
లస: పప
వయసనస:41
లస: పప

696
NDX2455442
పపరర: బరయఖ రరజ కలకక

తసడడ:డ కలల
ర రర సనరరష
ఇసటట ననస:24-19-56 8TH LANE INDIRA G
వయసనస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటససరలల ననసదడగగత
ఇసటట ననస:24-20-2,
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : హరర బభబగ ఈరర
ఇసటట ననస:24-20-4 2nd lane
వయసనస:29
లస: ససస స

718
NDX2555670
పపరర: భభణగ పడకరశ పవదహహవ

94-234/1230

తసడడ:డ ఇసయఖ ఠగడతటట
ఇసటట ననస:24-19-66
వయసనస:51
లస: పప
94-234/38

94-234/1228

తసడడ:డ మలర ఇ కలకక
ఇసటట ననస:24-19-56
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరరశశటట
ఇసటట ననస:24-19-62
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటట ట కలరరపథ
ఇసటట ననస:24-19-64
వయసనస:43
లస: పప
706
NDX2367043
పపరర: జజరరగర మమణణకఖ రరవప

94-234/34

తసడడ:డ సనరరశ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-19-56
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ బభలసరసమ కకచతరర
ఇసటట ననస:24-19-57
వయసనస:25
లస: పప
703
NDX2905974
పపరర: ఆనసధ రరజన కలరరపథ

695
NDX2455426
పపరర: మలలర సవరర కలకక

693
NDX2680304
పపరర: సపలస రరజ చపల

తసడడ:డ శకనవరస చపల
ఇసటట ననస:24-19-52
వయసనస:18
లస: పప

భరస : బరయఖ రరజ కలకక
ఇసటట ననస:24-19-56
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సనరరశ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-19-56
వయసనస:46
లస: ససస స
700
NDX2803138
పపరర: అమకథరరజ కకచతరర

94-234/1227

తసడడ:డ శకనవరస చపల
ఇసటట ననస:24-19-52
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటకక
ఇసటట ననస:24-19-55
వయసనస:19
లస: ససస స
697
NDX2555662
పపరర: అరరణ కలల
ర రర

692
NDX2684033
పపరర: చసదడ శశఖర చపల

714
NDX2639334
పపరర: లకడక యమమన మదడడడగమ

94-236/626

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప మదడడడగమ
ఇసటట ననస:24-20-10
వయసనస:18
లస: ససస స
94-236/6

717
MLJ1888270
పపరర: జనడరదనరరవపव పపధధవव

94-234/611

తసడడ:డ సనబబయఖव व
ఇసటట ననస:24-20-18
వయసనస:65
లస: పప
94-236/634

720
NDX2552412
పపరర: వనసకట రతనస పవదహహవ

94-237/768

భరస : జనడరద నరరవప పవదహహవ
ఇసటట ననస:24-20-18
వయసనస:60
లస: ససస స
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NDX3176336
పపరర: వనసకటరతనస గడడ స
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94-236/758

Deleted

భరస : వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-19
వయసనస:45
లస: ససస స

724
NDX2507366
పపరర: కకమల గడడ స

94-237/38

భరస : శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-19
వయసనస:20
లస: ససస స
727
NDX2652725
పపరర: శరరష దనననడ

94-236/637

94-236/8

94-236/761

94-236/641

94-236/766

94-236/769

తసడడ:డ దసడ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-20-36/A
వయసనస:38
లస: పప

731
NDX2607430
పపరర: సససహచలస పప టట
ర రర

734
NDX3023025
పపరర: మణణకరసత పప టటనరర

737
NDX2943710
పపరర: రరజఖ లకడక పరల

740
NDX2790343
పపరర: గగససయమ బబగగమ షపక

743
NDX2320299
పపరర: రరషరక షపక

94-237/769

746
NDX2749711
పపరర: మగనన షపక

94-236/639

749
NDX3066024
పపరర: మహమకద ఉసరకన షపక
తసడడ:డ ఉమర వల షపక
ఇసటట ననస:24-20-37
వయసనస:43
లస: పప

94-236/636

729
NDX2640324
పపరర: మహబమబ బభష షపక

94-236/638

732
NDX2607448
పపరర: మణణకరసత పప టటనరర

94-236/640

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లమతత పప టటనరర
ఇసటట ననస:24-20-28
వయసనస:22
లస: పప
94-236/762

735
NDX3000312
పపరర: సతఖవత గడడ స

94-236/763

భరస : లకడక నరసససహ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-29
వయసనస:74
లస: ససస స
94-236/764

738
NDX2718492
పపరర: వననకకసడ వనసకట రతనస

94-236/765

తసడడ:డ వననకకసడ వరయఖ
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:61
లస: పప
94-236/767

741
NDX2724607
పపరర: రరణణ ఖజడరర

94-236/768

భరస : అశశక కలమమర ఖజడరర
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:31
లస: ససస స
94-236/9

744
NDX1264548
పపరర: అబగదల నబ షపక

94-236/10

తసడడ:డ సనభభన లలట షపక
ఇసటట ననస:24-20-33
వయసనస:55
లస: పప
94-236/770

తసడడ:డ అబగదల సనబభన షపక
ఇసటట ననస:24-20-33/A
వయసనస:57
లస: పప
94-236/771

726
NDX2607539
పపరర: శరరష డసడక

తసడడ:డ మమబగ లలట షపక
ఇసటట ననస:24-20-27
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ అనసర జజన షపక
ఇసటట ననస:24-20-32
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-20-33
వయసనస:53
లస: పప
748
NDX3164597
పపరర: దసడ రరసబభబగ

94-236/920

భరస : లమఖకరసల షపక
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:37
లస: ససస స

తలర : గగససయమ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:23
లస: పప
745
NDX2672020
పపరర: ఏడడకకసడలల కకణణజరటట

728
NDX3258092
పపరర: దధవఖ శక మమదరబబ యనడ

94-236/760

భరస : నడగరశసర రరవప డసడక
ఇసటట ననస:24-20-23/1
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప పరల
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన సరహహ ఖజడరర
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:41
లస: పప
742
NDX2809960
పపరర: ఇమమమ న షపక

94-236/635

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లలట పప టటనరర
ఇసటట ననస:24-20-28
వయసనస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస వననకకసడ
ఇసటట ననస:24-20-30
వయసనస:51
లస: ససస స
739
NDX2724623
పపరర: అశశక కలమమర ఖజడరర

725
NDX2608891
పపరర: నడగరశసర రరవప డసడక

723
NDX3090107
పపరర: శకనవరసన గడడ స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-19
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:24-20-28
వయసనస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:24-20-28
వయసనస:44
లస: ససస స
736
NDX2648400
పపరర: రరమతషలసమక వననకకసడ

భరస : వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-19
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏమ గగవసద
ఇసటట ననస:24-20-24
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:24-20-28
వయసనస:21
లస: పప
733
NDX3023017
పపరర: పపణఖవత పప టటనరర

94-236/759

తసడడ:డ మలమఖదధడ డసడక
ఇసటట ననస:24-20-23/1
వయసనస:27
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప దనననడ
ఇసటట ననస:24-20-23/1
వయసనస:25
లస: ససస స
730
NDX2456051
పపరర: గణణష తతట

722
NDX3104718
పపరర: వనసకటరతనస గడడ స

747
NDX2957819
పపరర: మమలకకసడయఖ రరగగల

94-237/859

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ రరగగల
ఇసటట ననస:24-20-35
వయసనస:22
లస: పప
94-236/772

750
NDX2809945
పపరర: హహశరక షపక

94-236/773

తసడడ:డ మహమకద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:24-20-37
వయసనస:18
లస: ససస స
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NDX2670107
పపరర: హహమస బ షపక
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94-239/902

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:24-20-37
వయసనస:21
లస: ససస స
754
NDX2721637
పపరర: ఒగగగ సనబబయమక

752
NDX2531267
పపరర: నడగగర బభషర షపక

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:24-20-38
వయసనస:21
లస: పప
94-231/1148

భరస : ఒగగగ శరఖస కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:24-20-42
వయసనస:42
లస: ససస స
757
NDX3192812
పపరర: సప మశశఖర ఇమకడడశశటట

760
NDX3300084
పపరర: దధరరశల కకషష రరడడడ

94-236/774

94-236/939

758
NDX2957710
పపరర: దధననష రరడడడ దధరరశరల

761
NDX2977205
పపరర: సరసత ననథయమ

94-236/645

764
NDX2829562
పపరర: లకడక తరరపతమక గగమక

94-236/775

94-236/14

తసడడ:డ చన షపసదడ షపక
ఇసటట ననస:24-20-52
వయసనస:39
లస: పప

767
NDX3237369
పపరర: మణణకరసత ఆకలల

94-237/860

94-236/15

770
NDX2367258
పపరర: కరరణ కకసడ

తసడడ:డ లకడక మహనరరవ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:24-20-56
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : అవనడష బభబగ కకసడ
ఇసటట ననస:24-20-57
వయసనస:23
లస: ససస స

772
NDX2470573
పపరర: హహమసత వనసకట సరయ
అలలగగల
తసడడ:డ శశషయఖ అలలగగల
ఇసటట ననస:24-20-85, 3RD LINE
వయసనస:20
లస: పప

94-236/21

773
NDX3157336
పపరర: నడగలకడక దసటట

775
NDX3168184
పపరర: సరణణసపత వనసకట సరయ శరణఖ

94-237/868

94-236/776

తసడడ:డ సరణణసపత వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-21-6
వయసనస:18
లస: ససస స

94-236/917

779
NDX3026531
పపరర: నడగరశసర రరవప చతరరల
తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:24-21-7
వయసనస:41
లస: పప

94-236/938

762
NDX2630663
పపరర: మమధనరర పప తషరరజ

94-236/644

765
NDX2382331
పపరర: అదధ లకడక కనమరర పవడడ

94-236/13

768
NDX3279510
పపరర: సనభభన షపక

94-236/932

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:24-20-54/A
వయసనస:20
లస: పప
94-236/16

771
NDX2660967
పపరర: శరఖమల కకసడ

94-236/646

తసడడ:డ వసశ కకషష కకసడ
ఇసటట ననస:24-20-57
వయసనస:19
లస: ససస స
94-236/781

774
NDX2423093
పపరర: నవన కలమమర యసగలశశటట

94-236/23

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:24-21-3
వయసనస:22
లస: పప
94-236/24

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదదనద
ఇసటట ననస:24-21-07
వయసనస:23
లస: ససస స
94-237/40

759
NDX3300076
పపరర: దధరరశల నడగమణణ

భరస : హరర బభబగ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:24-20-52
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : వననకటటశసరర ఊ దసటట
ఇసటట ననస:24-21-2
వయసనస:58
లస: ససస స
776
NDX2367217
పపరర: తరరమల దదదనద

94-244/1185

తసడడ:డ శశఖర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:24-20-48
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:24-20-52
వయసనస:27
లస: పప

769
NDX2320794
పపరర: శరకవణ వరసనసధర చసతలపపడడ

756
NDX2641769
పపరర: సతఖనడరరయణ నకరక

భరస : దధరరశల కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-20-45
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమమర గగమక
ఇసటట ననస:24-20-49
వయసనస:20
లస: ససస స

766
NDX2367290
పపరర: రఫస షపక

94-236/643

తసడడ:డ మమరకసడతయగలల నకరక
ఇసటట ననస:24-20-44
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప ననథయమ
ఇసటట ననస:24-20-47/A
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : సరయ రరస గగమక
ఇసటట ననస:24-20-49
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప ఛతరరల
ఇసటట ననస:24-21-7
వయసనస:33
లస: ససస స

94-236/12

తసడడ:డ కకషష రరడడడ దధరరశరల
ఇసటట ననస:24-20-45
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ దధరరశల బడహకనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:24-20-45
వయసనస:45
లస: పప
763
NDX2642502
పపరర: ససధఖ రరణణ గగమక

755
NDX2321149
పపరర: వర పడసరద కకలర పర

753
NDX2638062
పపరర: ససరఖ తతట

భసధనవప: వనసకటభడవప ఉపపరథడలమ
ఇసటట ననస:24-20-41
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:24-20-44
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:24-20-44/c
వయసనస:56
లస: పప

778
NDX2400109
పపరర: అసజన దతవ ఛతరరల

94-236/11

777
NDX2960128
పపరర: భభసకర రరవప మదధద

94-236/785

తసడడ:డ పపననయఖ మదధద
ఇసటట ననస:24-21-7
వయసనస:57
లస: పప
94-237/870

780
NDX2456143
పపరర: తరరమల దసదస
ద

94-237/47

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:24-21-07, 10TH LANE
వయసనస:23
లస: ససస స

Page 30 of 331

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19

781
NDX2456176
పపరర: దతవర పడభభకర రరవప దసదస
ద

94-237/48

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:24-21-07, 10TH LANE
వయసనస:21
లస: పప
784
NDX2367365
పపరర: దనరగ దధలప కలమమర మమరస

94-236/25

94-236/782

తసడడ:డ ఆడమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-21-20/1
వయసనస:18
లస: ససస స
94-237/42

తసడడ:డ ఖదర బభష షపక
ఇసటట ననస:24-21-24
వయసనస:21
లస: పప

788
NDX2367191
పపరర: నడగ జజఖత కరదమ

791
NDX3039484
పపరర: షకకల షపక

94-236/35

భరస : శవరజ కరధడమ
ఇసటట ననస:24-21-31, 10/2 LANE
వయసనస:22
లస: ససస స
796
NDX3082849
పపరర: బబ జజన షపక

794
NDX3160249
పపరర: శవ కలమమరర అరరమళళ

94-236/26

తసడడ:డ హహసపన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-21-37
వయసనస:96
లస: ససస స

797
NDX2607414
పపరర: సననల మదనదల

94-237/864

94-237/865

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏమమడడబటటట న
ఇసటట ననస:24-21-42
వయసనస:19
లస: పప

800
NDX2958676
పపరర: షపక మహమద కససస

94-236/783

తసడడ:డ షపక జజన శశశదడ
ఇసటట ననస:24-21-61
వయసనస:53
లస: పప

803
NDX2510253
పపరర: రరఫపఫపననసర మహమకద

94-236/656

తసడడ:డ చరరల మసరసన షపసక
ఇసటట ననస:24-21-64
వయసనస:25
లస: పప

806
NDX2561363
పపరర: కరరమమన షపక

94-237/866

809
NDX2665628
పపరర: సనబబరరవప కరకలమమనన
తసడడ:డ సనబబరరయగడడ కరకలమమనన
ఇసటట ననస:24-21-75/B
వయసనస:40
లస: పప

792
NDX2367241
పపరర: నడగమర సలస షపక

94-236/27

795
NDX2682367
పపరర: హహసపన పరష మహమకద

94-236/655

798
NDX2367357
పపరర: వనణగగగపరల పవజల

94-236/28

801
NDX2927572
పపరర: గగరర అమరర

94-237/867

భరస : అనల కలమమర అమరర
ఇసటట ననస:24-21-53
వయసనస:20
లస: ససస స
94-237/43

804
NDX2507358
పపరర: రహహమగననసర మహమకద

94-237/44

భరస : మహబమబ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:24-21-64
వయసనస:24
లస: ససస స
94-237/770

భరస : అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:24-21-64/2
వయసనస:34
లస: ససస స
94-233/1109

94-236/654

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పవజల
ఇసటట ననస:24-21-40/A
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ హజ పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:24-21-64
వయసనస:19
లస: ససస స
94-237/45

789
NDX2670594
పపరర: పడశరసత మరరక

తసడడ:డ హజ పరష మహమకద
ఇసటట ననస:24-21-36
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపక చడన బభష
ఇసటట ననస:24-21-48
వయసనస:36
లస: పప
94-237/869

94-237/863

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:24-21-29
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష మదనదల
ఇసటట ననస:24-21-40
వయసనస:18
లస: పప

799
NDX3027133
పపరర: సరయ పడకరష ఏమమడడబటటట న

786
NDX3027125
పపరర: అబగదల షపక

తసడడ:డ పడసరద మరరక
ఇసటట ననస:24-21-22
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అరరమళళ
ఇసటట ననస:24-21-34
వయసనస:34
లస: ససస స
94-236/784

94-237/41

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-21-20
వయసనస:54
లస: పప

భరస : హహహయడ బభష షపక
ఇసటట ననస:24-21-26/A
వయసనస:26
లస: ససస స

793
NDX2423101
పపరర: మమధవ కరధడమ

తసడడ:డ యగసరపదమ పటట పప
ఇసటట ననస:24-21-73
వయసనస:43
లస: పప

94-236/778

భరస : శవకలమమర కరదమ
ఇసటట ననస:24-21-22
వయసనస:22
లస: ససస స

790
NDX2471589
పపరర: ఆరరఫ షపక

808
NDX2985620
పపరర: సనరరశ పటట పప

785
NDX2724243
పపరర: బభలమజ రరవప మమరస

783
NDX2510154
పపరర: భభగఖ లకడక కరరసశశటట

భరస : రమమష కలమమర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:24-21-9
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-21-12
వయసనస:48
లస: పప

787
NDX2759538
పపరర: కరరమమ షపక

805
NDX2510246
పపరర: మహబమఓబ జజన షపసక

94-236/934

భరస : సనబభబరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:24-21-9
వయసనస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలమజ రరవప మమరస
ఇసటట ననస:24-21-12
వయసనస:22
లస: పప

802
NDX2753416
పపరర: షపక అనవర బభష

782
NDX2508885
పపరర: లకకమమక కరరసశశటట

807
NDX2463792
పపరర: సబర షపక

94-236/29

భరస : ఈసనబ ఈసనబ
ఇసటట ననస:24-21-72
వయసనస:26
లస: ససస స
94-236/657

810
NDX2665602
పపరర: సనజజత కరకలమమనన

94-236/658

భరస : సనబబరరవప కరకలమమనన
ఇసటట ననస:24-21-75/B
వయసనస:35
లస: ససస స
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తసడడ:డ వనసకట లకకకనడరరయణ మటపప తషల
ఇసటట ననస:24-21-78
వయసనస:18
లస: ససస స

94-236/659
812
NDX2585156
పపరర: మటపప ఠరలమ డక ఏన వ ఏస శక
కకరణ
తసడడ:డ వనసకట లకడక నడరరయణ మటపప ఠరలమ
ఇసటట ననస:24-21-78 NEAR JANDA CHETT
వయసనస:21
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప గగడత
ఇసటట ననస:24-21-89
వయసనస:30
లస: ససస స

814
NDX3279379
పపరర: చలర అసకమక

815
NDX2934701
పపరర: బభలమజ చలర

816
NDX2367175
పపరర: చలమర సరయ కకషష

94-236/935

94-236/931

భరస : చలర రసబభబగ
ఇసటట ననస:24-21-92
వయసనస:40
లస: ససస స
817
NDX2932689
పపరర: సనరర లకడకాస దతవ

తసడడ:డ రరస బభబగ చలర
ఇసటట ననస:24-21-92
వయసనస:19
లస: పప
94-237/861

భరస : సనరర శశషర రరవప
ఇసటట ననస:24-21-104
వయసనస:56
లస: ససస స
820
NDX2367332
పపరర: సరసబయఖ దడసరర

94-236/37

94-236/660

94-236/661

94-237/874

824
NDX2410900
పపరర: ఉష నడగమణణ బడడడ

827
NDX3006707
పపరర: షపక హహసపన బఇవనస షపక

830
NDX2386944
పపరర: షరహహదడ షపక

94-237/875

833
NDX2647188
పపరర: సరయ కలమమర తతట

తసడడ:డ సయద ఖదర బభష
ఇసటట ననస:24-22-36
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:24-22-43/A
వయసనస:48
లస: పప

94-237/49

94-237/872

839
NDX2386969
పపరర: మగనర షపక
తసడడ:డ అహకద అల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:24-22-47/1
వయసనస:22
లస: పప

822
NDX2554590
పపరర: శక లకడక ఆకలల

94-237/774

825
SQX2068013
పపరర: లకడక భగవన చనసడసరర

95-154/1017

828
NDX2928257
పపరర: మహలకడక బబ లశశటట

94-237/873

భరస : సరసబశవరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-22-22
వయసనస:78
లస: ససస స
94-237/50

831
NDX2507465
పపరర: కరలలషర షపసక

94-237/51

తసడడ:డ కరరమగలమర షపసక
ఇసటట ననస:24-22-24
వయసనస:20
లస: పప
94-236/663

834
NDX2456101
పపరర: లకడక గరయతడ బబ నబబ యన

94-237/52

తసడడ:డ గసగరధర రరవప బబ నబబ యన
ఇసటట ననస:24-22-28
వయసనస:23
లస: ససస స
94-236/664

తసడడ:డ మమబగవల షపక
ఇసటట ననస:24-22-40
వయసనస:50
లస: పప
94-237/876

94-236/36

తసడడ:డ తరరమల రరవప చననదరర
ఇసటట ననస:24-22-18
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడమణఖస తతట
ఇసటట ననస:24-22-25
వయసనస:32
లస: పప

94-235/982 836
835
NDX3276318
NDX2613198
పపరర: సయఖద ఇసరకయల జబవపలమర
పపరర: సపసదడవల షపక

819
NDX2386985
పపరర: ససకరమక వపదదసత

భరస : వనసకటటష ఆకలల
ఇసటట ననస:24-22-9
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:24-22-24
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:24-22-24
వయసనస:18
లస: ససస స

838
NDX3214285
పపరర: బభజ సయద

94-236/786

భరస : షపక బదయ సరహహబ
ఇసటట ననస:24-22-20
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:24-22-22
వయసనస:53
లస: ససస స
832
NDX2926178
పపరర: మగనర షపక

821
NDX2944874
పపరర: ఆసజననయగలల కలరరకలల

94-236/34

భరస : రవ వపదదసత
ఇసటట ననస:24-22-4
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ బడడడ
ఇసటట ననస:24-22-16A
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : కకడడరర రరమ చతనన రరడడ
ఇసటట ననస:24-22-20
వయసనస:75
లస: ససస స
829
NDX2928240
పపరర: గరరరజజకలమమరర పప తతరర

95-67/979

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:24-22-7/1
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరప రరవప యకకల
ఇసటట ననస:24-22-15
వయసనస:31
లస: పప
826
NDX2545325
పపరర: కకడడరర రరమసనబబమక

818
SQX2064863
పపరర: వసనమత నసడడకటట

94-234/1356

తసడడ:డ చలమర రరసబభబగ
ఇసటట ననస:24-21-92,2 LANE WORKERS C
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ నడరరయణ నసడడకటట
ఇసటట ననస:24-21-131
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దడసరర
ఇసటట ననస:24-22-4
వయసనస:68
లస: పప
823
NDX2541456
పపరర: సనరరష కలమమర యకకల

94-237/871

813
NDX3080397
పపరర: ససజనఖ పమడడ

837
NDX2676195
పపరర: ఉమమర బభష షపక

94-236/665

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:24-22-40
వయసనస:31
లస: పప
94-236/38

94-236/43
840
NDX2455996
పపరర: ఆసథథన రరహహల షసరర కలపరలమ

తసడడ:డ బభల షసరర కలపర
ఇసటట ననస:24-22-52, 11/2 LANE
వయసనస:21
లస: పప
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841
NDX3288131
పపరర: హరరకకషష పరలలటట
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94-236/933

భసధనవప: శరకవసత పరలలటట
ఇసటట ననస:24-22-53
వయసనస:32
లస: పప
844
NDX2507259
పపరర: సతష బభబగ నలర పరటట

94-237/53

845
NDX2656593
పపరర: ఉమదతవ వరససరరడడడ

94-231/1150

848
NDX3299369
పపరర: పరలలటట సరసబశవ రరవప

94-237/771

851
NDX3203387
పపరర: కకషష కలమమర గగటటటపరటట

94-236/39

846
NDX3180791
పపరర: ఉమదతవ వరససరరడడడ

94-237/878

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:24-22-60
వయసనస:68
లస: ససస స
94-236/936

తసడడ:డ పరలలటట రరమయఖ
ఇసటట ననస:24-22-64
వయసనస:56
లస: పప
94-237/879

843
NDX2463818
పపరర: సహహత కటరర

తసడడ:డ వన చననయఖ కటరర
ఇసటట ననస:24-22-59
వయసనస:21
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:24-22-60
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ వల షపక
ఇసటట ననస:24-22-63
వయసనస:24
లస: ససస స
850
NDX3203064
పపరర: కకషష కలమమర గగటటటపరటట

94-237/877

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:24-22-58
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:24-22-59
వయసనస:20
లస: పప
847
NDX3058559
పపరర: ఆశ షపక

842
NDX3153616
పపరర: ఫరతమ షపక

849
NDX3299518
పపరర: పరలలటట లకడక

94-236/937

భరస : పరలలటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-22-64
వయసనస:49
లస: ససస స
94-237/880

852
NDX3172525
పపరర: వనసకట వర పడసరద ఠగమకననదన

తసడడ:డ మగరళమహన కలమమర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:24-22-67
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:24-22-67
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసనలల ఠగమకననదన
ఇసటట ననస:24-22-69/B 11/1
వయసనస:52
లస: పప

853
NDX2657450
పపరర: వరమక చసదడ

854
NDX2661734
పపరర: హరర గగపస దథరరడర

855
NDX3078508
పపరర: హరర గగపస దథరరడర

94-237/772

భరస : ఏడడకకసడలల చసదడ
ఇసటట ననస:24-22-72
వయసనస:73
లస: ససస స
856
NDX3095940
పపరర: హరర గగపస దథరరడర

తసడడ:డ నగరశసరరరవప దథరరడర
ఇసటట ననస:24-22-78
వయసనస:21
లస: పప
94-237/883

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప దథరరడర
ఇసటట ననస:24-22-78
వయసనస:19
లస: పప
859
NDX2391167
పపరర: తతజశసన పపలర సశశటట

94-236/41

94-237/885

860
NDX2367381
పపరర: లలతడదతవ పపలర సశశటట

863
NDX3132644
పపరర: లకడక నలర మలర

94-236/668

866
NDX2653921
పపరర: జజససకన షపక

94-236/42

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:24-23-6-12/1
వయసనస:19
లస: ససస స

869
NDX0413658
పపరర: మమబమబభ పఠరన
భరస : మసరసనసల పఠరన
ఇసటట ననస:24-23-9
వయసనస:39
లస: ససస స

94-236/667

861
NDX3089679
పపరర: లకడక నలర మలర

94-237/884

భరస : నరరససహ రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:66
లస: ససస స
94-237/886

864
NDX3134038
పపరర: లకడక నలర మలర

94-237/887

భరస : నరరససహ రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:66
లస: ససస స
94-237/773

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-22-87
వయసనస:22
లస: ససస స
94-238/990

858
NDX2625424
పపరర: రజయమ షపక
భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:24-22-81
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : నరరససహ రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-22-87
వయసనస:20
లస: పప
868
NDX2835080
పపరర: మధనమత మగరరకకపవడడ

94-236/40

భరస : వనసకట రరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : నరరససహ రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:66
లస: ససస స
865
NDX2653715
పపరర: మసరసన జన షపక

857
NDX2455947
పపరర: ఇమకడడశశటట సప మశశఖర

94-237/882

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప దథరరడర
ఇసటట ననస:24-22-78
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇమకడడశశటట వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:24-22-81
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-22-85
వయసనస:21
లస: ససస స
862
NDX3089877
పపరర: లకడక నలర మలర

94-236/666

94-237/881

867
NDX3203429
పపరర: బల పసడయ శరరష కకనకళర

94-238/989

భరస : అశసన కలమమర
ఇసటట ననస:24-23-6
వయసనస:34
లస: ససస స
94-239/1

870
NDX0615567
పపరర: బషసరర న అబగదల

94-239/2

భరస : రషసద అబగదల
ఇసటట ననస:24-23-9
వయసనస:60
లస: ససస స
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871
NDX2708469
పపరర: యమసనఫర షపక
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94-237/775

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:24-23-13
వయసనస:18
లస: పప
874
NDX3070414
పపరర: శసకర రరవప పసడడత

94-238/985

94-238/1222

94-238/986

94-238/987

94-237/54

876
NDX2510212
పపరర: జబబదడ షపసక

94-237/55

తసడడ:డ సనభభన బభషర షపసక
ఇసటట ననస:24-23-21
వయసనస:19
లస: ససస స
94-244/1186

తసడడ:డ పడసరద కకపపరల
ఇసటట ననస:24-23-28
వయసనస:20
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:24-23-32
వయసనస:34
లస: ససస స
883
NDX2970499
పపరర: అసజన కలమమర కరకరర

875
NDX3070547
పపరర: శసకర రరవప పసడడత

878
NDX2669679
పపరర: సనమత బభబగ కకపపరల

873
NDX2507382
పపరర: ఆససఫ షపసక

తసడడ:డ అబగదల గఫరర షపసక
ఇసటట ననస:24-23-19
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప పసడడత
ఇసటట ననస:24-23-20
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ సయద కరరమగలర
ఇసటట ననస:24-23-22
వయసనస:18
లస: పప
880
NDX3035268
పపరర: పవన కటకస

94-237/776

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:24-23-18
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప పసడడత
ఇసటట ననస:24-23-20
వయసనస:59
లస: పప
877
NDX3299773
పపరర: సయద ఖమజ మయననదదదన

872
NDX2566693
పపరర: కరరమగలమర షపక

879
NDX2749901
పపరర: అబగదల రరహమన షపక

94-239/963

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:24-23-31
వయసనస:18
లస: పప

881
NDX2616365
పపరర: బల కకటటశసర రరవప వసససశశటట

94-238/913

882
NDX2676658
పపరర: సరయ పడశరసత వసస శశటట

94-244/1187

తసడడ:డ జగన మహన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:24-23-41
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన రరవప వసస శశటట
ఇసటట ననస:24-23-41
వయసనస:23
లస: ససస స

884
NDX2603603
పపరర: రమమశ టరరర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:24-23-42
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద టరరర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయసనస:26
లస: పప

94-238/1206
885
NDX3263662
పపరర: జన బభష వనసడడచనటభర S/0 బగజర
వనసడడచనటభర
తసడడ:డ బగజర వనసడడచనటభర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయసనస:28
లస: పప

94-238/1207
886
NDX3275922
పపరర: జన బభష వనసడడచనటభర S/0 బగజర
వనసడడచనటభర
తసడడ:డ బగజర వనసడడచనటభర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయసనస:28
లస: పప

94-238/1214
887
NDX3285384
పపరర: జన బభష వనసడడచనటభర S/0 బగజర
వనసడడచనటభర
తసడడ:డ బగజర వనసడడచనటభర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయసనస:28
లస: పప

94-238/1215
888
NDX3285467
పపరర: జన బభష వనసడడచనటభర S/o బగజర
వనసడడచనటభర
తసడడ:డ బగజర వనసడడచనటభర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయసనస:28
లస: పప

889
NDX2670867
పపరర: రరమ రరవప కకరకపరటట

890
NDX2657484
పపరర: మగబన షపక

891
NDX2807725
పపరర: గగరర పడసరద బబ తష

94-238/988

94-244/1188

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:24-23-50
వయసనస:64
లస: పప
892
NDX2807758
పపరర: రమణమక బబ తష

94-244/1250

భరస : వనసకట లకడక కరసతడరరవప
ఇసటట ననస:24-24-10/A
వయసనస:66
లస: ససస స

94-244/1189

893
NDX2813400
పపరర: హహమలత బబ తష

94-238/992

896
NDX3046257
పపరర: నడగరరరరన గగతస

94-244/1251

894
NDX3070612
పపరర: కలమమరర పపరరబబ ఈనడ

94-238/991

భరస : నరసరరర బభబగ పపరరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:24-23-67/a
వయసనస:63
లస: ససస స
94-238/993

తసడడ:డ సనబభబరరవప గగతస
ఇసటట ననస:24-23-79
వయసనస:38
లస: పప
94-231/266

94-244/1249

తసడడ:డ లకకణ రరవప బబ తష
ఇసటట ననస:24-23-65
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగరర పడసరద బబ తష
ఇసటట ననస:24-23-65
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పపరరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:24-23-67/A
వయసనస:28
లస: పప
898
MLJ3707932
పపరర: రతనకలమమరర రరచపవడడ

Deleted

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:24-23-64
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : గగరర పడసరద బబ తష
ఇసటట ననస:24-23-65
వయసనస:42
లస: ససస స
895
NDX3120797
పపరర: శసకర పపరరబబ ఈనడ

94-238/914

897
NDX2845352
పపరర: భవన బబ టర
తసడడ:డ బడహకయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:24-24-10
వయసనస:18
లస: ససస స

94-244/1252 900
899
NDX2864684
NDX3046562
పపరర: మధనససదన పడసరద రరచపవడడ
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:డ వనసకట లకడక కరసతడరరవప రరచపవడడ
ఇసటట ననస:24-24-10/A
వయసనస:46
లస: పప

94-238/994

94-235/898

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:24-24-26
వయసనస:18
లస: పప
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94-238/995 902
94-238/996 903
901
NDX3039492
NDX3033867
NDX2670347
పపరర: ఇసతయమజ అల అలస ఫ సయద
పపరర: ఇసతయమజ అల అలస ఫ సయద
పపరర: శవ పవన గమడసరర

తసడడ:డ అబగదల జబబర సయద
ఇసటట ననస:24-24-36
వయసనస:23
లస: పప
904
NDX3044567
పపరర: శలక బబగగమ షపక

తసడడ:డ జబబర సయద
ఇసటట ననస:24-24-36
వయసనస:23
లస: పప
94-238/997

తసడడ:డ సరదర బభష షపక
ఇసటట ననస:24-24-54
వయసనస:21
లస: ససస స

905
NDX3280203
పపరర: SYED MEHATAB

తసడడ:డ నరసయఖ గదస శశటట
ఇసటట ననస:24-24-59
వయసనస:67
లస: పప
910
NDX2944692
పపరర: ఫరతమ షపక

94-238/1209

94-238/1000

911
NDX3133204
పపరర: మహబగబ సనభభన షపక

94-238/3

భరస : ససవర లలట బనవథ
ఇసటట ననస:24-24-65/1
వయసనస:29
లస: ససస స

914
NDX2648160
పపరర: రరజ నడయక కరతవథ

94-238/998

909
NDX2943041
పపరర: గగససయమ షపక

94-238/999

భరస : అబగదల రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయసనస:44
లస: ససస స
94-238/1001

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయసనస:27
లస: పప
94-238/4

906
NDX3162849
పపరర: షహహన షపక
భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:24-24-58
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయసనస:22
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయసనస:38
లస: ససస స
913
NDX2382307
పపరర: దనరగ బభయ బనవథ

భరస : రవ తతజ గమడసరర
ఇసటట ననస:24-24-53
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : SYED NIZAMUDDIN
ఇసటట ననస:24-24-56
వయసనస:29
లస: ససస స

94-234/1357 908
907
NDX2835338
NDX2033389
పపరర: వనసకట సనబబరరవప గదస శశటట
పపరర: మగజబ షపక

94-239/903

912
NDX2944338
పపరర: మహబమబ షపక

94-238/1002

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయసనస:18
లస: ససస స
94-238/915

తసడడ:డ అసజ నడయక కరతవథ
ఇసటట ననస:24-24-65/1
వయసనస:31
లస: పప

915
NDX3140829
పపరర: బభలమజ నననడవత

94-244/1253

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:24-24-65/1
వయసనస:39
లస: పప

94-238/1003 917
95-218/611 918
916
NDX2974384
SQX2042703
SQX2103182
పపరర: తరరమల కలమమర కకటటవననకటభ
పపరర: తరరమల కలమమర కకటట వనసకట
పపరర: ససరఖ తతజ రరడడ దడరస

తసడడ:డ వరదయఖ కకటటవననకటభ
ఇసటట ననస:24-24-68
వయసనస:18
లస: పప
919
NDX2922284
పపరర: కరరమగన బబగ

తసడడ:డ వరదయఖ కకటట వనసకట
ఇసటట ననస:24-24-68
వయసనస:18
లస: పప
94-238/1004

భరస : జలమన బబగ
ఇసటట ననస:24-24-76
వయసనస:46
లస: ససస స
922
NDX2367449
పపరర: జయ రరస చసత

94-238/6

భరస : మజరస కననమమరర
ఇసటట ననస:24-25-52
వయసనస:63
లస: ససస స

94-238/1005

923
NDX2367431
పపరర: వనసకటటశసరరర చసత

94-238/1021

926
NDX3235504
పపరర: తతజశస వనలరసపలర

94-238/7

94-238/1194

Deleted

929
NDX3159431
పపరర: హరరకకషష అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:24-25-52
వయసనస:18
లస: పప

94-238/5

924
SQX1963537
పపరర: రవళ నడమల

95-218/8

తసడడ:డ తరరపత రరవప నడమల
ఇసటట ననస:24-24-82 13TH LINE
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరష29 వనలరసపలర
ఇసటట ననస:24-25-9
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/916

921
NDX2367456
పపరర: శవ కలమమరర చసత
భరస : వనసకటటశసరరర చసత
ఇసటట ననస:24-24-82
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడపర చసత
ఇసటట ననస:24-24-82
వయసనస:48
లస: పప

భరస : సనబబ రరవప సప మగ
ఇసటట ననస:24-25-9
వయసనస:61
లస: ససస స
928
NDX2561785
పపరర: యయసమక కననమమరర

తసడడ:డ ససరఖ తతజ రరడడ దడరస
ఇసటట ననస:24-24-71
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:24-24-76
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసత
ఇసటట ననస:24-24-82
వయసనస:27
లస: పప
925
NDX3116670
పపరర: గజ లకడక సప మగ

920
NDX2779403
పపరర: అఫప డ జ షపక

95-218/612

94-238/1007

927
NDX3179835
పపరర: బభలమజ కలమమర ఈగర

94-238/1006

తసడడ:డ సప మశశఖర రరవప ఈగర
ఇసటట ననస:24-25-32
వయసనస:38
లస: పప
930
NDX3051067
పపరర: వరణణమరరదద శకనవరస

94-238/1008

తసడడ:డ వరణణమరరదద సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-25-53
వయసనస:32
లస: పప
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NDX2821536
పపరర: వరణణమ రరడడడ శకనవరస
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94-238/1009

తసడడ:డ వరణణమ రరడడడ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:24-25-53
వయసనస:32
లస: పప
934
NDX3215050
పపరర: రవ జలలర డ

94-238/1011

943
NDX2806735
పపరర: నరసససహ వరర

94-238/1014

94-238/9

94-238/1017

955
NDX3278900
పపరర: కమల మలర

94-238/13

94-238/1018

94-238/918

94-238/1208

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చమరరస
ఇసటట ననస:24-26-9
వయసనస:41
లస: పప

941
NDX2468494
పపరర: షపసక రరజజసనడ

94-238/10

944
NDX2611275
పపరర: యయనమరరదదద లలకరశ రరడడడ

94-238/917

939
NDX3193752
పపరర: జజన బభష షపక

942
NDX2367548
పపరర: అబభబస షపక

945
NDX2367506
పపరర: ఏడడకకసడలల గగపసశశటట

94-238/14

948
NDX3024874
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ వనసకటభచలస గగపసశశటట
ఇసటట ననస:24-25-75,14TH LINE
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ మయ షపక
ఇసటట ననస:24-25-80
వయసనస:54
లస: పప

950
NDX2879500
పపరర: అజరశ బబగ మమరర

951
NDX2879468
పపరర: నజక బబగస మరరర

94-238/1019

94-239/904

954
NDX2645414
పపరర: మహహతడ గగడడ నటట
తసడడ:డ సనబడహకణఖస గగడడ నటట
ఇసటట ననస:24-25-88
వయసనస:25
లస: ససస స

956
NDX2908382
పపరర: మబనడ షపక

957
NDX2530970
పపరర: శవ మధవ పలర పప

తసడడ:డ చచడతశసరరరవ దడసరర
ఇసటట ననస:24-26-11
వయసనస:38
లస: పప

94-238/11

94-238/12

94-234/1358

94-238/1020

భరస : అజస బబగ మరరర
ఇసటట ననస:24-25-80
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరఖ నడరరయణ యమకడడసపటట
ఇసటట ననస:24-25-86/A
వయసనస:40
లస: ససస స

959
NDX2700128
పపరర: వనసకటటష

94-238/1016

తసడడ:డ గగరవయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:24-25-75
వయసనస:27
లస: పప

947
NDX2367514
పపరర: గగరవయఖ గగపసశశటట

953
NDX2646008
పపరర: వజయకలమమరర ఏమకడడసపటట

94-238/1013

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:24-25-69
వయసనస:22
లస: పప

94-238/1022

తసడడ:డ కలమమ షపక
ఇసటట ననస:24-25-94
వయసనస:18
లస: ససస స
94-238/1028

936
NDX3186285
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ కలల బభగ మమరర
ఇసటట ననస:24-25-80
వయసనస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మలర
ఇసటట ననస:24-25-89
వయసనస:52
లస: ససస స
958
NDX3067238
పపరర: శకనవరస రరవప చమరరస

94-238/1015

తసడడ:డ యయనమరరదదద కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:24-25-74
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ మయ షపక
ఇసటట ననస:24-25-80
వయసనస:54
లస: పప
952
NDX2645760
పపరర: వనసకట సనరఖనడరరయణ
ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ కకటట ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:24-25-86/A
వయసనస:53
లస: పప

938
NDX3199023
పపరర: జజన బభష షపక

94-238/1010

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:18
లస: పప

భరస : షపసక మహహమమద
ఇసటట ననస:24-25-69
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ గగరఇశశటట
ఇసటట ననస:24-25-75
వయసనస:27
లస: పప
949
NDX3032471
పపరర: మసరసన వల షపక

94-238/1012

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప వరర
ఇసటట ననస:24-25-73
వయసనస:18
లస: పప
946
NDX2382315
పపరర: ఏడడకకసడలల గగరఇశశటట

935
NDX3192275
పపరర: రవ జలలర డ

933
NDX2884310
పపరర: శకనన దదసత

తసడడ:డ వనసకటయఖ దదసత
ఇసటట ననస:24-25-61
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవరరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:18
లస: పప
940
NDX2524924
పపరర: ఉమమహహశసరరరవప
తరరమలకకసడ
తసడడ:డ దనరగ రరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:24-25-67
వయసనస:25
లస: పప

94-238/8

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:24-25-55
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సదడశవరరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయసనస:37
లస: పప
937
NDX3178449
పపరర: జజన బభష షపక

932
NDX2367472
పపరర: కరరషరక షపక

94-209/883

94-238/15

భరస : శవ పలర పప
ఇసటట ననస:24-26-2
వయసనస:21
లస: ససస స
94-210/740

960
NDX1270719
పపరర: మధన దడసరర

94-235/754

తసడడ:డ సవడయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:24-26-11
వయసనస:26
లస: పప

Page 36 of 331

961
NDX2607398
పపరర: దడసరర వనసకటటష
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94-238/919

తసడడ:డ దడసరర చచడతశసర రరవప
ఇసటట ననస:24-26-11
వయసనస:36
లస: పప
964
NDX3290400
పపరర: ఇజజడయల మనననపలర

94-244/1432

94-238/921

94-239/965

94-238/1213

94-239/905

94-239/3

తసడడ:డ బగలర యఖ పరరశ
ఇసటట ననస:24-26-49
వయసనస:29
లస: పప
985
NDX2845634
పపరర: దతవనసదడ నడథ మకగగసడస

భరస : ఆసజననయగలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-26-73
వయసనస:40
లస: ససస స

974
NDX2471571
పపరర: షపక నడగగర బ

94-239/969

94-239/5

94-239/964

972
NDX3283777
పపరర: సరసబశవరరవప వనచచ

94-238/1212

975
NDX2471548
పపరర: షపక సనమయమ

94-239/6

భరస : షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:24-26-35 15/2 LANE
వయసనస:28
లస: ససస స

983
NDX2256832
పపరర: కమల రరమమవతష

986
NDX3099090
పపరర: నడగ వరర న రరజ చకకవరస

989
NDX3127271
పపరర: అబగదల కలమమ షపక
తసడడ:డ కరరమమ షపక
ఇసటట ననస:24-26-75
వయసనస:19
లస: పప

94-239/966

తసడడ:డ శకకరసత పణఖస
ఇసటట ననస:24-26-45
వయసనస:20
లస: పప
94-238/1024

981
NDX2969509
పపరర: సనమలత పరరశ

94-239/957

భసధనవప: ససతతశ కలమమరర పరరశ
ఇసటట ననస:24/26/49
వయసనస:30
లస: ససస స
94-239/4

984
NDX2775328
పపరర: ఖససస బ షపక

94-239/968

తసడడ:డ అబగదల బభష షపక
ఇసటట ననస:24-26-50
వయసనస:19
లస: ససస స
94-238/1025

తసడడ:డ మదనససధన రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:24-26-68
వయసనస:30
లస: పప
94-239/971

969
NDX3179769
పపరర: రరధధక కకఠరరర

94-239/906 978
977
NDX2662492
NDX3164480
పపరర: లకడక నడరరయణ ఉపవరమమలమ
పపరర: వనసకటటశసరరర పణఖస

980
NDX3038395
పపరర: అనల కలమమర పరరశ

94-238/16

భసధనవప: S01 వనచచ
ఇసటట ననస:24-26-32,15/2
వయసనస:29
లస: పప

భరస : బభలల రరమమవతష
ఇసటట ననస:24-26-50
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మకగగసడస
ఇసటట ననస:24-26-58
వయసనస:34
లస: పప
988
NDX2818870
పపరర: కలమఖణణ కకలశశటట

94-238/1201

భసధనవప: ససతతశ కలమమరర పరరశ
ఇసటట ననస:24-26-49
వయసనస:29
లస: పప
94-239/967

966
NDX2367423
పపరర: శవర గగతమ కకపపరరరవవరర

తసడడ:డ రమమశ కకఠరరర
ఇసటట ననస:24-26-18
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరబభబగ ఉపవరమమలమ
ఇసటట ననస:24-26-41
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:24-26-48
వయసనస:24
లస: పప
982
NDX2864833
పపరర: అనల కలమమర పరరశ

94-238/1023

భరస : షపక పపద బభజ
ఇసటట ననస:24-26-35 15/2 LANE
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ ఉపవరమమలమ
ఇసటట ననస:24-26-41
వయసనస:50
లస: పప
979
NDX2089697
పపరర: నడగగల మరర షపక

971
NDX3249323
పపరర: నసరరలర షపక

94-238/1219

భరస : పడవణ కలమమర కకపపరరరవవరర
ఇసటట ననస:24-26-15
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:24-26-32
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వనచచ
ఇసటట ననస:24-26-32,15/2
వయసనస:24
లస: ససస స
976
NDX2662336
పపరర: దదరబభబగ ఉపవరమమలమ

94-238/920

తసడడ:డ సనబబరరవప
ఇసటట ననస:24-26-18
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ అనసరర షపక
ఇసటట ననస:24-26-26
వయసనస:18
లస: పప
973
NDX3283793
పపరర: రజన వనచచ

965
NDX2654846
పపరర: లకడక తరరపతమక వసస

968
NDX2848240
పపరర: గగపస రరపవడడ

963
NDX3290392
పపరర: శశబ మనననపలర

భరస : ఇజజడయల మనననపలర
ఇసటట ననస:24-26-12
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : గగపస కకషష వసస
ఇసటట ననస:24-26-14
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కకఠరరర
ఇసటట ననస:24-26-18
వయసనస:20
లస: పప
970
NDX2874378
పపరర: ఇమమమ న షపక

94-238/1218

తసడడ:డ దతవయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:24-26-12
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ దతవయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:24-26-12
వయసనస:48
లస: పప
967
NDX2683639
పపరర: వశరల కకఠరరర

962
NDX3290384
పపరర: ఇజజడయల మనననపలర

987
NDX2841427
పపరర: నడగ వరర న రరజ చకకవరస

94-239/970

తసడడ:డ మధనససధనరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:24-26-68
వయసనస:30
లస: పప
94-239/972

990
NDX2681377
పపరర: శరకవణణ వలలర పప

94-237/777

భరస : సరయ ఫణణసదడ వలలర పప
ఇసటట ననస:24-26-77
వయసనస:18
లస: ససస స
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991
NDX2820744
పపరర: వనసకటభడవప వలలర పప
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94-239/973

తసడడ:డ రమణయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:24-26-79
వయసనస:30
లస: పప
994
NDX3118098
పపరర: శలక షపక

94-238/1027

94-239/7

94-239/975

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ మమసడతస
ఇసటట ననస:24-27-12
వయసనస:56
లస: పప
1003 NDX2623478
పపరర: రఫస షపక

94-239/907

94-239/8

94-239/910

94-239/980

Deleted

తసడడ:డ రగశయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:24-27-51
వయసనస:24
లస: ససస స

1018 NDX3210325
పపరర: షపక కరరమగలర
తసడడ:డ షపక కరరస బభష
ఇసటట ననస:24-27-64
వయసనస:21
లస: పప

1001 NDX2821486
పపరర: వనసకట రమణ మమసడతస

1002 NDX3208766
పపరర: శవ పరరసత బటటట ల

1004 NDX2616753
పపరర: జరరన షపక

1007 NDX0999060
పపరర: జజరరన పఠరన

1010 NDX0900191
పపరర: భభరత బసక

1013 NDX2308039
పపరర: ఎససబ జజన షపక

94-239/983

1016 NDX2846103
పపరర: శక దతవ తరరమమలమ

94-239/958

999
NDX2743979
పపరర: రరఘవనసదడ మమసడతస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమసడతస
ఇసటట ననస:24-27-12
వయసనస:19
లస: పప

94-239/976

94-233/1110

94-239/977

భరస : లల పడసరద బటటట ల
ఇసటట ననస:24-27-15
వయసనస:22
లస: ససస స
94-239/908

1005 NDX2644359
పపరర: జరరన షపక

94-239/909

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:24-27-31
వయసనస:34
లస: ససస స
94-239/14

1008 NDX2758332
పపరర: లసగమక తతట

94-239/978

భరస : వనసకటరతనస తతట
ఇసటట ననస:24-27-35
వయసనస:56
లస: ససస స
94-239/979

1011 NDX0964437
పపరర: జజన భభషర షపక

94-239/9

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:24-27-43
వయసనస:48
లస: పప
94-239/10

తసడడ:డ సభభన షపక
ఇసటట ననస:24-27-45/B
వయసనస:26
లస: పప
94-239/1177

996
NDX2840072
పపరర: దటట సరయ జయవరపప

భరస : రరస మహన రరవప లలట తతననదపప
ఇసటట ననస:24-27-11,16TH LANE
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : డడనయల బసక
ఇసటట ననస:24-27-42
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-27-43
వయసనస:19
లస: పప
1015 NDX3288461
పపరర: భవన గగసటటరర

94-239/13

భరస : శబర పఠరన
ఇసటట ననస:24-27-33,16/2 LANE
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరరరడడడ గసగరరపవ
ఇసటట ననస:24-27-35/1
వయసనస:20
లస: పప
1012 NDX2847051
పపరర: జజన షపసదడ షపక

998
NDX2387926
పపరర: లకడక సరమమమ జఖస తతననదపప

94-238/1026

తసడడ:డ జగన మహన సరయ బభబగ జయవరపప
ఇసటట ననస:24/26/96
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:24-27-31
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ఖమససస పఠరన
ఇసటట ననస:24-27-33
వయసనస:26
లస: పప
1009 NDX2665875
పపరర: పరరసత గసగరరపవ

94-239/974

భరస : శకనవరసరరవప మమసడతస
ఇసటట ననస:24-27-12
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:24-27-31
వయసనస:38
లస: పప
1006 NDX2307460
పపరర: అలమరబకలర పఠరన

995
NDX3128170
పపరర: ఫపసరగజ షపక

993
NDX3157138
పపరర: జబబద షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:24-26-89
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:24-26-89
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:24-27-6
వయసనస:35
లస: పప
1000 NDX2821346
పపరర: శకనవరసరరవప మమసడతస

94-232/1071

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:24-26-89
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : ఫపసరగజ షపక
ఇసటట ననస:24-26-89
వయసనస:25
లస: ససస స
997
NDX2307882
పపరర: హననమసతరరవప కకసడడ

992
NDX3126323
పపరర: జబబద షపక

1014 NDX2601714
పపరర: మమత బబజరస

94-237/778

తసడడ:డ రవ కలమమర బబజరస
ఇసటట ననస:24-27-47
వయసనస:20
లస: ససస స
94-239/981

1017 NDX3143799
పపరర: పవరష ఆదధలకడక చతరరకలరర

తసడడ:డ రమమశ తరరమమలమ
ఇసటట ననస:24-27-57/A
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:24-27-60
వయసనస:19
లస: ససస స

94-239/15
1019 NDX2367555
పపరర: పవరష లసగరశసర రరవప
మమయలవరపప
తసడడ:డ పడసరద మమయలవరపప
ఇసటట ననస:24-27-72,16/1 CROSS ROAD
వయసనస:32
లస: పప

1020 NDX2256915
పపరర: హహహమమవత మమయలవరపప

94-239/982

94-239/16

భరస : పడసరద మమయలవరపప
ఇసటట ననస:24-27-72, 16TH LANE
వయసనస:53
లస: ససస స
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1021 NDX3034659
పపరర: రరకన షపక
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94-239/984

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:24-27-73
వయసనస:20
లస: ససస స
1024 NDX2256998
పపరర: వనసకటటససరమక గసప

94-239/11

94-239/1173

1028 NDX1470699
పపరర: రసజజన బ షపక

94-213/740

1031 SQX2066173
పపరర: బల తడపపర సనసదరర రరగస

95-91/644

1036 NDX2251627
పపరర: దరరయమబ షపక

1037 NDX2989358
పపరర: యశన మహమకద

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-2501
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:25-8-3
వయసనస:66
లస: పప
1042 NDX3221728
పపరర: నహరరక అపలమరరఠర

94-232/1206

94-231/109

తసడడ:డ శవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-10/1
వయసనస:25
లస: ససస స
1048 NDX1829862
పపరర: జజససకన షపక
భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-1-11
వయసనస:25
లస: ససస స

95-68/825

1029 NDX0956896
పపరర: రససల షపక

94-211/2

1032 NDX2661239
పపరర: గగపస కకషష మసరల

94-237/760

తసడడ:డ సతస బభబగ
ఇసటట ననస:24-115-1
వయసనస:24
లస: పప

1040 SQX2319820
పపరర: షరబబనడ షపక

1043 NDX3221744
పపరర: చరసజవ నడగ సరయ
అపలమరరఠర
తసడడ:డ నగరజ ఏ
ఇసటట ననస:81-1-2
వయసనస:21
లస: పప
1046 NDX1480011
పపరర: నడగమలలర శసరర బసడడ

1049 NDX0755405
పపరర: జలమన షపక
తసడడ:డ నడగగల మరర
ఇసటట ననస:81-1-11
వయసనస:30
లస: పప

94-235/834

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరచరర
ఇసటట ననస:24-1660
వయసనస:18
లస: ససస స
94-233/1114

1038 NDX2932416
పపరర: లకడక పసడయ గగరరసకల

94-232/1000

తసడడ:డ శకనన గగరరసకల
ఇసటట ననస:24-12233/A
వయసనస:18
లస: ససస స
95-154/1220

1041 NDX2917086
పపరర: వనసకట లకడక మమనడగనరర

94-231/1159

భరస : వరసజననయగలల మమనడగనరర
ఇసటట ననస:81-1-1
వయసనస:21
లస: ససస స
94-232/1207

1044 NDX3221785
పపరర: చసదధక
డ అపలమరరఠర

94-232/1208

భరస : నగరజ అపలమరరఠర
ఇసటట ననస:81-1-2
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/110

తసడడ:డ శవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-10/1
వయసనస:28
లస: ససస స
94-232/34

94-239/12

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:24-29-2507
వయసనస:33
లస: పప

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:25-9-12413
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ అపలమరరఠర
ఇసటట ననస:81-1-2
వయసనస:20
లస: ససస స
1045 NDX1479782
పపరర: దధవఖశకలకడక బసడడ

94-211/1

తసడడ:డ మగష మహమకద
ఇసటట ననస:24-3454/1
వయసనస:23
లస: పప
95-146/475

1026 NDX2459998
పపరర: సపసదడ షపక

94-232/1052 1035 NDX2609527
1034 NDX2965762
పపరర: దనడడడ హరరక లకడక కకరణకయ
పపరర: కకషషవనణణ కరచరర

తసడడ:డ దనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:24-1325
వయసనస:20
లస: ససస స

94-244/26

94-239/986

తసడడ:డ సపసదనలల షపక
ఇసటట ననస:24-27-88
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర రరగస
ఇసటట ననస:24-84
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ నడగరశసర రరవప తతలర మకలల
ఇసటట ననస:24-131
వయసనస:30
లస: ససస స

1039 SQX1749241
పపరర: లకకణరరవప యసగలశశటట

94-239/987

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-29-2507
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:24-30-2579
వయసనస:21
లస: పప
1033 WIO0125478
పపరర: నడగ దనరగ అననష తతలర మకలల

1025 NDX2924165
పపరర: శరకవణణ మలలర పప గగ

1023 NDX2769321
పపరర: తరరణ సరయ కకససరర

తసడడ:డ సనరరశ కకససరర
ఇసటట ననస:24-27-76
వయసనస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటష మలలర పప గగ
ఇసటట ననస:24-27-86
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పటభటభ చతవపలల
ఇసటట ననస:24-27-91
వయసనస:20
లస: ససస స
1030 NDX2681369
పపరర: గరడత వనసకట రరహహల

94-239/985

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకపప రజ
ఇసటట ననస:24-27-76
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప గసప
ఇసటట ననస:24-27-84
వయసనస:23
లస: ససస స
1027 NDX3264835
పపరర: భవన చతవపల

1022 NDX3092137
పపరర: కరసత కలమమర కకపప రజ

1047 NDX1479709
పపరర: శశభ రరణణ బసడడ

94-231/111

తసడడ:డ వనసకటభకకటటససరరవ బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-10/1
వయసనస:29
లస: ససస స
94-232/35

1050 NDX3178068
పపరర: గగపస వననకకసడ

94-232/1086

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వననకకసడ
ఇసటట ననస:81-1-11
వయసనస:22
లస: పప
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1051 NDX2635837
పపరర: లకడక మసగరసపటట
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94-231/1042

భరస : కకషరష మసగరసపత
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:25
లస: ససస స
1054 NDX1852566
పపరర: దనరగ ఓనట పపల

94-232/38

94-232/892

94-232/42

94-232/45

94-232/1099

94-232/47

94-232/43

1064 MLJ3702545
పపరర: కకసడలరరవప మలలర

1067 NDX2997369
పపరర: బభబగ వనడవత

1070 MLJ3317088
పపరర: శవపరరసత నశరసకరరరవప

94-232/50

1075 NDX2457620
పపరర: అననపవరష గరరర పరటట

94-216/22

1073 NDX0907345
పపరర: పడకరష నశరసక రరవప

94-232/46

భరస : కకసడలరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:52
లస: ససస స

94-232/1100

1079 MLJ3317237
పపరర: పదడకవత గగరరసకలమ
భరస : శకనవరసరరవప garre
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:41
లస: ససస స

94-232/41

1062 MLJ3702560
పపరర: వనసకటటశసరరరవప మలలర

94-232/44

1065 NDX2989648
పపరర: రవ వహనవత

94-232/1098

1068 NDX2849743
పపరర: రగజ మమరర దతవళర

94-232/1101

భరస : దనరగ పడసరద దతవళర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:25
లస: ససస స
94-232/48

1071 AP151000438606
పపరర: వనసకరయమక నశరసకరరరవప

94-232/49

భరస : అపరరరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-15
వయసనస:62
లస: ససస స
94-232/51

1074 AP151000435527
పపరర: అపరరరరవప నశరసకరరరవప

94-232/52

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-15
వయసనస:68
లస: పప
94-216/23

తసడడ:డ కకసడలరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:29
లస: పప
94-232/53

1059 NDX1698978
పపరర: సడవసత మలలర

తసడడ:డ గగసధల వహనవత
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-15
వయసనస:37
లస: పప
1076 NDX2457646
పపరర: రవ శసకర బభబగ గరరర పరటట

94-232/40

తసడడ:డ కకసడలరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:31
లస: పప

భరస : అపరరరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-15
వయసనస:57
లస: ససస స

1072 MLJ3311529
పపరర: పడదదప నశరసకరరరవప
నశరసకరరరవప
తసడడ:డ అపరరరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-15
వయసనస:33
లస: పప

భరస : బదదడ నడరరయణ gorinkala
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:30
లస: ససస స

1061 NDX2371540
పపరర: నడగ సనరరసదడ కరననగసటట

1056 NDX1854711
పపరర: హరర తతట

భరస : సరసబ శవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసజల వనడవత
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడదదప నసరసకర
ఇసటట ననస:81-01-15
వయసనస:25
లస: ససస స

1078 MLJ3710365
పపరర: భభరగ వ గగరరసకల

94-182/1165

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రవ వహనవత
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:30
లస: ససస స
1069 NDX2486132
పపరర: మమధనరర నసరసకర

1058 NDX2633691
పపరర: దనరగ పడసరద దతవళర

94-232/37

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరననగసటట
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:42
లస: పప
1066 NDX2989630
పపరర: జజఖత వహనవత

94-232/39

తసడడ:డ కకసడల రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:33
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప malli
ఇసటట ననస:81-1-14
వయసనస:48
లస: ససస స
1063 MLJ3702552
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలర మలలర

1055 NDX1444199
పపరర: నరరష కలమమర తతట

1053 NDX1854968
పపరర: లకడక తతట

భరస : హరర తతట
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ మసగరసపటట
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:25
లస: పప
1060 MLJ3707775
పపరర: దనరగ మలర

94-232/36

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ ఓనట పపల
ఇసటట ననస:81-1-13
వయసనస:33
లస: ససస స
1057 NDX2641298
పపరర: కకషష మసగరసపటట

1052 NDX1444215
పపరర: ససధఖ రరణణ తతట

1077 NDX2457612
పపరర: కకసడలరరవప గరరర పరటట

94-216/24

తసడడ:డ మరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:54
లస: పప
94-232/54

1080 MLJ3317245
పపరర: కకటటశసరమక గగరరసకలమ

94-232/55

భరస : చసదడయఖ gorinkala
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:65
లస: ససస స
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1081 NDX2110161
పపరర: కరరరసక గగరరసకఅలమ
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94-232/56

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరరసకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:24
లస: పప
1084 NDX1827080
పపరర: వససత లకడక నసదధ కసటట

94-232/64

94-232/67

94-232/70

94-232/73

94-232/76

94-232/79

94-232/82

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:47
లస: ససస స

1094 MLJ3705597
పపరర: రమమష గడదస

1097 NDX1395525
పపరర: ససపవరష దతవ పపల

1100 MLJ3704004
పపరర: శకనవరస యసడకలరరస

1103 NDX2650331
పపరర: సనజజత పపల

94-231/118

1106 NDX1776105
పపరర: దనరగ దతవ ఒసటటపపల

94-232/74

1109 NDX1800276
పపరర: గగవసదమక సనసకర
భరస : ససరయఖ సనసకర
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:95
లస: ససస స

1089 MLJ3710407
పపరర: కకటటశసరర కకలర పర

94-232/69

1092 MLJ3710381
పపరర: రమమదతవ గడడ స

94-232/72

1095 NDX1825969
పపరర: హనసమమవత బసడడ

94-232/75

భరస : సరసబశవ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:31
లస: ససస స
94-232/77

1098 NDX1826793
పపరర: శకనవరస దతవర రరవప పపల

94-232/78

తసడడ:డ వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:34
లస: పప
94-232/80

1101 NDX1629205
పపరర: కకటటశసర రరవప చలమర

94-232/81

తసడడ:డ అదయఖ చలమర
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:47
లస: పప
94-232/894

1104 NDX1720326
పపరర: షరహహన దడరర

94-231/117

భరస : ఆనసద దడరర
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:27
లస: ససస స
94-231/119

భరస : నడగ రరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/121

94-232/66

భరస : మసరసన రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-1-32
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : బభబగ పపల
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:30
లస: ససస స
1108 MLJ3706488
పపరర: నడగలకడక గసడడ

94-232/71

తసడడ:డ నరసససహచడరర
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ పపల
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:69
లస: పప
1105 MLJ3707577
పపరర: అనత గసడడ

1091 NDX1145036
పపరర: అననరరధడ గడదస

1086 NDX1095470
పపరర: జయశక కకచతచరర

భరస : సరయ బభబగ
ఇసటట ననస:81-1-31
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పపల
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:45
లస: పప
1102 NDX1938390
పపరర: వనరయఖ పపల

94-232/68

తసడడ:డ కకషష గడడ స
ఇసటట ననస:81-1-32
వయసనస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస యణదకలరరస
ఇసటట ననస:81-1-33
వయసనస:44
లస: ససస స
1099 NDX1826835
పపరర: బగజర బభబగ పపల

1088 NDX1827320
పపరర: కకటటశసర రరవప నసదధకసటట

95-215/1246

భరస : శశరయఖ కకచతచరర
ఇసటట ననస:81-1-29
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-1-32
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష గడడ స
ఇసటట ననస:81-1-32
వయసనస:35
లస: ససస స
1096 NDX1853150
పపరర: సననత యసడకలరరస

94-232/65

తసడడ:డ ఆసజననయగలల నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-1-29
వయసనస:48
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-1-32
వయసనస:28
లస: ససస స
1093 MLJ3710399
పపరర: వనసకటరమణ గడడ స

1085 MLJ3317278
పపరర: నడగమణణ జకకస

1083 SQX1824689
పపరర: పరరర సరరధధ ననరర

తసడడ:డ రరధ కకషష ననరర
ఇసటట ననస:81-1-20
వయసనస:58
లస: పప

భరస : ఢడలలర శసరరరవప జకకస
ఇసటట ననస:81-1-29
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఢడలలర శసరరరవప జకకస
ఇసటట ననస:81-1-29
వయసనస:38
లస: పప
1090 NDX1339787
పపరర: నడగ దనరగ గడడ స

94-232/57

తసడడ:డ చసదడయఖ గగరరసకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-17
వయసనస:50
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప నసదధ కసటట
ఇసటట ననస:81-1-29
వయసనస:43
లస: ససస స
1087 MLJ3310489
పపరర: రరసపడసరద జకకస

1082 NDX2110153
పపరర: శకనవరస రరవప గగరరసకఅలమ

1107 NDX2159797
పపరర: నడగరసదడఎస గగసతకఅలమ

94-231/120

భరస : రమణ గగసతకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/122

1110 NDX2159789
పపరర: దనరగ పడసరద గగసతకఅలమ

94-231/123

తసడడ:డ రమణ గగసతకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:25
లస: పప
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1111 NDX1776030
పపరర: సరసబశవ రరవప జడ
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94-231/124

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప జడ
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:29
లస: పప
1114 NDX1826983
పపరర: రమణణ గగసటకల

94-232/83

94-232/86

తసడడ:డ రమణ గగసటకల
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:24
లస: పప
1120 NDX2581916
పపరర: బభలమక బతష
స ల

94-29/899

94-231/129

94-231/132

94-232/90

94-231/134

భరస : శవరయఖ పపలర
ఇసటట ననస:81-1-37
వయసనస:75
లస: ససస స

1124 NDX1148311
పపరర: వనసకటటశసరరర తతట

1127 NDX1965989
పపరర: మదనససధన రరవప తతట

1130 NDX2832517
పపరర: గరయతడ బతషల

1133 NDX1806506
పపరర: కలమఖణణ చసతడడ

94-231/137

94-231/139

1136 AP151000435314
పపరర: వనసకటలకకకనరసససహరరవపव
మటట పలర व
తసడడ:డ ఆదధనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:77
లస: పప
1139 NDX0760298
పపరర: ససజనఖ జజమ
భరస : మసగరరజ
ఇసటట ననస:81-1-37
వయసనస:35
లస: ససస స

94-232/85

94-232/88

తసడడ:డ రరమయఖ kuntakala
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:72
లస: పప
94-231/127

1122 MLJ3708542
పపరర: వజయ చసదడకళళదతవ బసడడ

94-231/128

భరస : శవ
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:48
లస: ససస స
94-231/130

1125 MLJ3702602
పపరర: శవ బసడడ

94-231/131

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:50
లస: పప
94-231/133

1128 NDX2372068
పపరర: అమమరరతమక పపళర

94-232/89

భరస : ససరరయఖ పపళర
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:75
లస: ససస స
94-239/1015

1131 NDX3067287
పపరర: కకషషకలమరర కరలర

94-134/853

భరస : శకనవరస రరవప కరలర
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/135

భరస : వదడఖ సరగర చసతడడ
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కనకస
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:68
లస: పప
1138 NDX1800763
పపరర: అమమరరతమక పపలర

1119 MLJ3311826
పపరర: శసకరరరవప గగసటకల

94-232/87

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతషల
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:18
లస: ససస స

తలర : కసస
స రర కనఖ
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:24
లస: ససస స
1135 NDX1800821
పపరర: దతదనసరసరరవ కసకస

1118 NDX1826892
పపరర: రమణ గగసతకల

తసడడ:డ కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడగరసదడస నరరవపల
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:47
లస: పప
1132 NDX2159953
పపరర: కలరన కనఖ

భరస : రరమయఖ guntakala
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:72
లస: ససస స

1121 MLJ3708559
పపరర: దనరరగభవరన బసడడ

94-231/126

1116 AP151000438309
పపరర: సనబగబలల గగసటకల

భరస : నడగ వనసకట శకరరస మమరరస మదధద
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ ధరక రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:51
లస: పప
1129 MLJ3705399
పపరర: సనరరష కలమమర నరరవపల

94-232/84

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:30
లస: పప
1126 NDX2159839
పపరర: ధననసజయ రరవప పప టటనరర

1115 NDX2115682
పపరర: తషలసస మదధద

1113 MLJ3701885
పపరర: శకనవరసరరవప గసడడ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గగసతకల
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-1-35
వయసనస:35
లస: ససస స
1123 MLJ3702610
పపరర: వనసకట కకటటశసరరరవప బసడడ

94-231/125

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప జడ
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమణ గగసటకల
ఇసటట ననస:81-1-34
వయసనస:27
లస: ససస స
1117 NDX1826934
పపరర: అనల కలమమర గగసటకల

1112 NDX1775990
పపరర: కలమమర జడ

1134 NDX2175868
పపరర: యయర నడగగల జజనకమక

94-231/136

భరస : యయర నడగగల రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:62
లస: ససస స
94-231/138

1137 AP151000435478
పపరర: సరసమలసగరచడరర తడళళబతష
స న

94-232/91

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ తడళళబతష
స న
ఇసటట ననస:81-1-36
వయసనస:82
లస: పప
94-232/92

1140 NDX0394213
పపరర: వరలకడక జజమ

94-232/93

భరస : గణణష జజమ
ఇసటట ననస:81-1-37
వయసనస:38
లస: ససస స
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1141 MLJ3709458
పపరర: అననపవరష జజమ
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94-232/94

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-37
వయసనస:76
లస: ససస స
1144 NDX1909565
పపరర: నడగజజఖత బతష
స ల

94-231/140

94-231/143

94-231/146

భరస : హరర
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:67
లస: ససస స
1153 NDX1217769
పపరర: శకనవరసరరవప గడడ స

94-231/149

94-231/151

94-231/154

94-231/157

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:65
లస: ససస స
1168 AP151000438185
పపరర: మహలకడక బతష
స ల
భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:44
లస: ససస స

94-232/96

94-231/142

1149 NDX1720581
పపరర: నడగరశసరమక కసబభల

94-231/145

భరస : కకటటశసర రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:67
లస: ససస స

1151 NDX1720565
పపరర: శకనవరస రరవప కసబభల

94-231/148
1152 NDX1504225
పపరర: కకటట రరమమసజననయగలల చతవపల

94-231/147

1154 NDX3236502
పపరర: సకజన చతవపల

తసడడ:డ తరరపతయఖ చతవపల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:50
లస: పప
94-232/1225

1157 MLJ3706611
పపరర: ఆదధలకడక వలలర పప

1160 NDX1056332
పపరర: వరరకజ బతతస న

1163 AP151000435295
పపరర: రరమగలల వలలర పప

94-231/152

94-231/150

1158 AP151000438197
పపరర: ఇసదనమత కజరస

94-231/153

భరస : హరరకలమమర
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:57
లస: ససస స
94-231/155

1161 MLJ3702883
పపరర: శకనవరసరరవప చమలదధననన

94-231/156

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:49
లస: పప
94-231/158

1164 AP151000438268
పపరర: రరణగక మలలర

94-231/159

భరస : చసదడమహన
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:43
లస: ససస స

1166 MLJ3702875
పపరర: వర వనసకటటశసరరరవప
చమలదధననన
తసడడ:డ చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:32
లస: పప

94-231/161

1169 MLJ3705431
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

94-232/97

తసడడ:డ గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:51
లస: పప

1155 NDX1480292
పపరర: దనరగ భవరన బసడడ
భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బగరఖయఖ
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:67
లస: పప
94-231/160

1146 NDX1800730
పపరర: వనమలర మక గడదస

భరస : కకటట రరమమసజననయగలల చతవపల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:58
లస: పప
1165 AP151000438265
పపరర: లకడక మలలర

94-231/144

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:57
లస: ససస స
1162 MLJ3701968
పపరర: హరరకలమమర కజరస

1148 NDX1504084
పపరర: ససరష లత చతవపల

94-214/930

భరస : అసకమక రరవప గడదస
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : కకటట చతవపల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-1-39
వయసనస:30
లస: ససస స
1159 AP151000438338
పపరర: మహలకడక వలలర పప

94-231/141

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:50
లస: పప
1156 NDX1965724
పపరర: రజన కరరసశశటట

1145 NDX1720573
పపరర: కవత కసబభల

1143 NDX3251907
పపరర: అసకమక ససకలరర

భరస : వర బభబగ ససకలరర
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసబభల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : వరసన బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:38
లస: ససస స
1150 AP151000438569
పపరర: ఆదధలకడక బబ రరగడడ

94-232/95

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-37
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-1-38
వయసనస:24
లస: ససస స
1147 MLJ3317419
పపరర: నడగలకడక బసడడ

1142 MLJ3704848
పపరర: గణణష జజమ

1167 MLJ3702867
పపరర: చనన కకసడయఖ చమలదధననన

94-231/162

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:81-1-40
వయసనస:53
లస: పప
1170 NDX3235462
పపరర: రరమగ శరనస

94-217/905

తసడడ:డ నరసససహ శరనస
ఇసటట ననస:81-1-41
వయసనస:52
లస: పప
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1171 NDX1201102
పపరర: ఆదధలకకక ససదర
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94-231/163

భరస : కరశనడథ
ఇసటట ననస:81-1-41
వయసనస:31
లస: ససస స
1174 NDX2499135
పపరర: మమనక వనమగల

94-231/166

94-231/169

94-231/172

94-231/175

94-231/178

1195 MLJ1898766
పపరర: అసకమకరరవప వనమగల

94-231/181

భరస : వనసకరటడరరవప
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:40
లస: ససస స

94-231/173

1184 NDX1616756
పపరర: గగవసదరరజ మలలర

1187 NDX1616764
పపరర: వనసకనన బభబగ మలలర

1190 NDX1217702
పపరర: అసకమకరరవప వనమగల

94-232/98

1193 AP151000438183
పపరర: దతవ వనమగల

94-231/176

94-231/179

1182 NDX1720367
పపరర: సతఖవత యయపవరర

94-231/174

1185 NDX1504365
పపరర: నలమ వషష
ష మలకఅలమ

1188 NDX1616780
పపరర: అసకమకరరవప మలలర

94-231/182

94-231/177

94-231/180

94-231/1056
1191 NDX2715803
పపరర: భభణగ వనసకట నడగ తతజ వనమగల

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:19
లస: పప
94-232/99

1194 AP151000438182
పపరర: సనబబమక చలర

94-232/100

భరస : గగరరమమరరస చలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:62
లస: ససస స

94-232/1231 1197 NDX2176791
1196 NDX3240447
పపరర: భభననవననకతడనగటటజజ వనమగల
పపరర: నడగ లకడక దసడత

1199 MLJ3702842
పపరర: చనన కకటటశసరరరవపव
మగటటకలరరव
తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:56
లస: పప

94-231/171

తసడడ:డ పపద రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:32
లస: పప

భసధనవప: అసకమకరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:20
లస: పప
94-231/184

1179 NDX1965906
పపరర: రమణ మలలర

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస వషష
ష మలకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:27
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:45
లస: ససస స
94-232/101

94-231/168

భరస : లకడక నడరరయణ యయపవరర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:48
లస: పప
1198 MLJ3708286
పపరర: ససపవరష మగటటకలరర

1181 AP151000438444
పపరర: రరజరశసరర కకలర పర

1176 NDX1616830
పపరర: వనసకట నడగ లకడక మలలర

భరస : పపదద రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:36
లస: పప
1192 NDX0607408
పపరర: లకడక తరరపతమకव
చమలదధనననव
భరస : వర వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:29
లస: ససస స

94-231/170

తసడడ:డ పపద రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:28
లస: పప
1189 MLJ3702792
పపరర: సతష గగడడగగల

1178 NDX2113835
పపరర: లకడక గగడడగగల

94-231/165

భరస : అసకమకరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : పరప రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:67
లస: ససస స
1186 NDX2159649
పపరర: నడగ శకనవరసరరవప వనమగల

94-231/167

భరస : సతష గగడడగగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ గగడడగగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:54
లస: ససస స
1183 NDX1705443
పపరర: సరగజన పరలలటట

1175 NDX2159631
పపరర: అసక లకడక వనమగల

1173 NDX0694794
పపరర: కరసస నడధ ససదద

తసడడ:డ రమననశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-41
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : పవరష చసదడ రరవప తనరర
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:31
లస: ససస స
1180 NDX2115658
పపరర: రరధ గగడడగగల

94-231/164

భరస : చసదడ మహన
ఇసటట ననస:81-1-41
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-1-42
వయసనస:21
లస: ససస స
1177 NDX1800714
పపరర: సరసబ రరజయఎస తనరర

1172 NDX0606657
పపరర: రరమణణశసరర ససదద

94-231/183

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ దసడత
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/185

1200 NDX1827239
పపరర: లకడక దతవ మలలర

94-232/102

తసడడ:డ శసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:24
లస: ససస స

Page 44 of 331

1201 MLJ3710670
పపరర: వజయలకడకव కసచव
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94-232/103

భరస : వనసకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:31
లస: ససస స

1202 MLJ3710662
పపరర: లకడకव కసచव

94-232/104

భరస : వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:51
లస: ససస స

1204 MLJ3317096
పపరర: పపషరరవత మలలర

94-232/106

భరస : కకటటశసరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:62
లస: ససస స

1205 NDX0413740
పపరర: కరసతడరరవప పప లశశటట

94-214/953

తసడడ:డ బభబగ పడసరద నలర మల
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:19
లస: ససస స
1210 MLJ3318243
పపరర: లకడక ఉలర గసటట

1208 NDX1479980
పపరర: రమణ శరఖమల

94-232/107

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:40
లస: ససస స

1211 MLJ3701976
పపరర: బభసకరరరవప వపలర గసటట

94-231/186

94-231/191

భరస : శకనవరస రరవప ఉలర గగసట
ఇసటట ననస:81-1-45
వయసనస:40
లస: ససస స
1216 MLJ3317559
పపరర: లలత కరననగసటట

94-231/189

భరస : శకనవరస రరవప కరననగసటట
ఇసటట ననస:81-1-45
వయసనస:45
లస: ససస స

94-231/192

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప rayipudi
ఇసటట ననస:81-1-46
వయసనస:36
లస: పప

1220 NDX2090710
పపరర: శసషరద షపక

94-232/110

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-1-47
వయసనస:40
లస: పప

1223 NDX1720383
పపరర: లకడక నడరరయణ యయపవరర

1212 NDX1776444
పపరర: మలర కరరరరన రరవప లలళర

94-231/195

1215 MLJ3319092
పపరర: శకదతవ లకకకజ

1218 NDX0799676
పపరర: దతవరరజ గగటటట సనబభబ రరవప

1221 NDX1965849
పపరర: దనరగ గసజ

94-231/198

1226 NDX2194405
పపరర: సరయ అమమలఖ కలకలటర

తసడడ:డ ససవర నడగరశసర రరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశసకర రరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:25
లస: ససస స

1228 NDX2194421
పపరర: నడగకలమమరర కలకలటర

1229 NDX0849109
పపరర: బబ మకసపటట నడగరతనమక

భరస : రవశసకర రరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:55
లస: ససస స

94-231/202

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:64
లస: ససస స

94-231/194

94-231/196

1224 AP151000438288
పపరర: రమణకలమమరర జజమ

94-232/112

భరస : గగరరశసకర
ఇసటట ననస:81-1-47
వయసనస:41
లస: ససస స
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94-231/199

94-231/193

భరస : శవ నడగరశసర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:81-1-47
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ యయపవరర
ఇసటట ననస:81-1-47
వయసనస:73
లస: పప

1225 NDX2194363
పపరర: సరయ ససరరష ఓనట పపల

94-231/190

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-1-46
వయసనస:55
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-1-47
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/197

94-231/187

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-45
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ కకననగసటట
ఇసటట ననస:81-1-45
వయసనస:55
లస: పప
94-232/111

1222 NDX1616772
పపరర: కరరమగలమర షపక

1217 NDX2371730
పపరర: శకనవరస రరవప కకననగసటట

1209 MLJ3318235
పపరర: శరరద ఉలర గసటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలళర
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:59
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:81-1-45
వయసనస:49
లస: ససస స
94-232/109

1219 MLJ3702032
పపరర: వరయఖ రరయపవడడ

1214 MLJ3708211
పపరర: మసరసనబ షపక

94-232/108

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:43
లస: పప

1213 NDX1805763
పపరర: లకడక ఉలర గగసటట

1206 NDX2371805
పపరర: కకటటశసర రరవప మలలర
తసడడ:డ సనబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర శరఖమల
ఇసటట ననస:81-1-44
వయసనస:31
లస: ససస స
94-231/188

94-232/105

భరస : లకకకకరసతడరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చతసచయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-1-43
వయసనస:61
లస: పప

1207 NDX3262177
పపరర: యశశద నలర మల

1203 MLJ3319001
పపరర: లకకకసరమమమ జఖస పప లశశటట

94-231/200

1227 NDX0849240
పపరర: బబ మకసపటట ససతడలకడక

94-231/201

భరస : రరజరసదడనడధ
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:34
లస: ససస స
94-231/203

1230 NDX2187467
పపరర: కకటటశసర రరవప పలర పప

94-231/204

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:28
లస: పప
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94-231/205 1232 NDX0848713
1231 NDX0848572
పపరర: వనసకట రరజరసదడనడధ బబ మకశశటట
పపరర: వ అశశక కలమమర బబ మకశశటట

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:43
లస: పప
1234 AP151000438308
పపరర: అసజమక వసటటపపల

94-231/206

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:46
లస: పప
94-232/114

భరస : వనసకటశవనడగరశసరరరవప vantipuli
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:40
లస: ససస స
1237 NDX2194322
పపరర: షపక నడగగల

1238 NDX2194413
పపరర: నయళమమసనలమసనడ షపక

94-231/210

94-231/209

భరస : షపక మరవఅల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:27
లస: ససస స
1240 NDX1965997
పపరర: వనసకరయమమక గగసటకల
భరస : శవ శసకర రరవప గగసటకల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:42
లస: ససస స

1241 MLJ3707510
పపరర: పదడకవత మమసనస

1236 NDX2194330
పపరర: మమననపలర అననశర

94-231/208

తసడడ:డ మమననపలర శసకర ససవర
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:29
లస: ససస స
94-231/212

94-231/207

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:55
లస: పప

1235 AP151000435470
పపరర: వనసకటశవనడగరశసరరరవప
ఒసటటపపల
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప vantipuli
ఇసటట ననస:81-1-48
వయసనస:46
లస: పప

94-232/113

1233 NDX2194389
పపరర: రవశసకర రరవప కలకలటర

1239 NDX1776287
పపరర: వనసకరయమమక గగసతకల
భరస : శవ శసకర రరవప గగసతకల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:30
లస: ససస స

94-231/213

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:47
లస: ససస స

1242 MLJ3319043
పపరర: వనసకటరతనమక సరమల

1246 NDX1965914
పపరర: రమణయఖ గగసటకలల

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గగసటకలల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:24
లస: పప
94-231/218

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గగసటకలల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:26
లస: పప
1249 AP151000438038
పపరర: పరరసత వసటటపపల

94-232/115

94-231/223

భరస : రరమ రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:60
లస: ససస స

1253 NDX1444520
పపరర: శవ జజఖత బసడడరర

94-232/118

1256 MLJ3707791
పపరర: వనసకరయమక బసడడరర

94-231/221

1259 AP151000438517
పపరర: అసజమక బసడడరర
భరస : వనసకటటశసరరర బసడడరర
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:67
లస: ససస స

94-231/220

1251 MLJ3318516
పపరర: సరససత సనసకర

94-231/222

భరస : మధనససధనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-50
వయసనస:63
లస: ససస స
94-232/116

1254 NDX1699414
పపరర: శవ పరరసత తమకశశటట

94-232/117

భరస : పపడమ కలమమర తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/119

భరస : వనసకటడరరవప
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/121

1248 NDX2194397
పపరర: శకనవరస గగడ కకసడసరర
తసడడ:డ నడగరరజ కకసడసరర
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప bandaru
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ జసటటపపల
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:46
లస: ససస స
1258 NDX2159987
పపరర: అదధ లకడక బసడడరర

94-231/219

భరస : నడగరరరరన
ఇసటట ననస:81-1-50
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-50
వయసనస:40
లస: పప
1255 MLJ3707809
పపరర: నడగమక జసటటపపల

1250 MLJ3318524
పపరర: మలలర శసరర సనసకర

94-231/217

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గగసతకలమ
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:41
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప vantipuli
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:62
లస: ససస స
1252 MLJ3311198
పపరర: నడగరశసరరరవప సనసకర

1247 NDX2194371
పపరర: పవరష చసదడ రరవప ఓనట పపల

94-231/214

భరస : వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:67
లస: ససస స

94-231/215 1244 NDX1965955
94-231/216 1245 NDX1806613
1243 NDX1776378
పపరర: రరమలసగరశసర రరవప గగసతకల
పపరర: రరమలసగరశసర రరవప గగసటకలల
పపరర: రమణయ గగసతకలమ

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప గగసతకల
ఇసటట ననస:81-1-49
వయసనస:24
లస: పప

94-231/211

1257 NDX1340017
పపరర: అనసత లకకక కలమమరర వపడడత

94-232/120

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:55
లస: ససస స
94-232/122

1260 NDX2036953
పపరర: కళళఖణ కలమమర బసడడరర

94-232/123

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:28
లస: పప
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1261 AP151000435341
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడరర

94-232/124

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బసడడరర
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:40
లస: పప
94-232/126

భరస : బభబగలమల వసకనవరత
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:32
లస: ససస స
94-232/1112

1270 MLJ3710779
పపరర: పదక పలర పప

1273 MLJ3707700
పపరర: శక వషష
ష వసదన ధసళపరళళళ

94-232/127

94-232/130

94-236/726

94-231/224

94-232/128

1274 AP151000438506
పపరర: వనసకరయమమక ధసళపళ

1277 NDX3228848
పపరర: శశభ గగసజ

1280 MLJ3317112
పపరర: లకడక నరసమక మలలర

94-231/225

1283 MLJ3706637
పపరర: ససతమక మలలర

94-232/131

తసడడ:డ కకషప ర కలమమర తతలగపలర
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:26
లస: పప

1286 MLJ3704079
పపరర: శకనవరసరరవప నసదస

94-204/999

1289 MLJ3707759
పపరర: లకడక భనడన
భరస : కకపరనసదస
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:46
లస: ససస స

94-214/101

1272 NDX1878646
పపరర: సనబభబ రరవప పలర పప

94-232/129

1275 AP151000435469
పపరర: మగరళకకషష ధసళపరళళ

94-232/132

1278 NDX3225695
పపరర: కకషష పడసరద గగసజ

94-224/1594

తసడడ:డ ఓసకరర మమరరస గగసజ
ఇసటట ననస:81-1-56
వయసనస:24
లస: పప
94-232/133

1281 AP151000435157
పపరర: వనసకటటశసరరర మలలర

94-232/134

తసడడ:డ వనసకటభడవప malle
ఇసటట ననస:81-1-56
వయసనస:47
లస: పప
94-231/226

1284 NDX1584615
పపరర: జగదదశ సరయ తతలగపలర

94-231/227

తసడడ:డ కకషప ర కలమమర తతలగపలర
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:25
లస: పప
94-231/229

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:41
లస: పప
94-231/231

1269 MLJ1863141
పపరర: సరసబశవరరవప కరవటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప dulipalla
ఇసటట ననస:81-1-55
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:62
లస: ససస స
94-231/228

94-232/1111

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల పలర పప
ఇసటట ననస:81-1-54
వయసనస:45
లస: పప

భరస : బడహకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-1-56
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : రవ పపపరకరయల
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:53
లస: పప

1271 NDX1910588
పపరర: సరయ కకరణ పలర పప

1266 NDX3065042
పపరర: వనసకట కకటటశసరరరవప చకక

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-1-53
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద గగసజ
ఇసటట ననస:81-1-56
వయసనస:24
లస: ససస స

తలర : ఝమనసలకడకव
ఇసటట ననస:81-1-56
వయసనస:34
లస: ససస స

1288 MLJ1881325
పపరర: రరసబభబగ మమటటకకటట

94-232/1113

భరస : సరసబశవ రరవప ధసళపళ
ఇసటట ననస:81-1-55
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తననరర
ఇసటట ననస:81-1-55
వయసనస:20
లస: ససస స

1285 NDX1616608
పపరర: మగరళ ధడర తతలగపలర

1268 NDX2826782
పపరర: వనసకట సరయ నవన చకక

94-214/855

తసడడ:డ వనసకట రతనస చకక
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-1-54
వయసనస:24
లస: పప

భరస : మగరళకకషష ధసళపరళళళ
ఇసటట ననస:81-1-55
వయసనస:29
లస: ససస స

1282 NDX1720235
పపరర: చసదడ పపపరకరయల

94-232/1110

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప చకక
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:19
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-54
వయసనస:36
లస: ససస స

1279 NDX0560128
పపరర: నడగలకడక ఎనव

1265 NDX3088390
పపరర: వనసకట కకటటశసరరరవప చకక

1263 NDX3082351
పపరర: సనలలచన చకక

భరస : వనసకట కకటటశసరరరవప చకక
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస చకక
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప చకక
ఇసటట ననస:81-1-52
వయసనస:19
లస: పప

1276 NDX2657146
పపరర: హహమలత తననరర

94-232/125

తసడడ:డ నరసససహ రరవప bandsru
ఇసటట ననస:81-1-51
వయసనస:58
లస: పప

1264 NDX1826736
పపరర: మసజల వసకనవత

1267 NDX3000908
పపరర: వనసకట సరయ నవన చకక

1262 NDX1340025
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వపడడత

1287 NDX1720219
పపరర: రవ పపపరకరయల

94-231/230

తసడడ:డ రరమరరజ పపపరకరయల
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:45
లస: పప
94-232/135

1290 MLJ3310042
పపరర: బడహకయఖ మలలర व malle

94-232/136

తసడడ:డ వనసకట రరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:39
లస: పప
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94-232/137

1292 NDX0755454
పపరర: యస వనసకట రమణడరరవపव
అడపరव
తసడడ:డ రరస బభబగव
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:31
లస: పప

94-231/232

1293 NDX2646750
పపరర: వనసకట సనబబ రరయగడడ
మగననలలరర
తసడడ:డ ససత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:52
లస: పప

94-232/138

1295 MLJ1898881
పపరర: కనకదనరగ తననరర

94-232/139

1296 AP151000438417
పపరర: రరజఖస మలలర

తసడడ:డ జవరనసదస
ఇసటట ననస:81-1-57
వయసనస:47
లస: పప
1294 MLJ3707676
పపరర: మగనలకడక మలర
తసడడ:డ చటటటబభబగ malli
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:35
లస: ససస స
1297 MLJ3703220
పపరర: పవన కలమమర తనననరర

భరస : సనబభబరరవప tanninu
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:45
లస: ససస స
94-232/141

తసడడ:డ సనబభబరరవప తనననరర
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:33
లస: పప
1300 MLJ3703048
పపరర: చటటట బభబగ మలలర

94-232/144

94-231/235

94-231/238

94-231/240

94-231/242

తసడడ:డ గగవసద
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:47
లస: పప

94-231/236

1310 NDX2652865
పపరర: నడగరశసర రరవప వలలర పప

1313 MLJ1898865
పపరర: పదక గసజ

94-231/245

1316 MLJ3702479
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస గగసజ

94-231/239

1319 MLJ3706256
పపరర: ఓసకరర గగసజ గగసజ
తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:56
లస: పప

94-231/234

1305 NDX1380245
పపరర: జరసన బ షపక

94-231/237

1308 NDX2654093
పపరర: తడనడథ గగసజ

94-231/1058

తసడడ:డ శరఖమగ గగసజ
ఇసటట ననస:81-1-60
వయసనస:19
లస: పప
94-231/1059

1311 NDX2105436
పపరర: ధన లకడక గగనజ

94-231/241

భరస : దనరగ రరవప గగనజ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:45
లస: ససస స
94-231/243

1314 NDX0393264
పపరర: నరసమక ససరరగరరరव

94-231/244

భరస : కకసడయఖव
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:69
లస: ససస స
94-231/246

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:31
లస: పప
94-231/248

1302 MLJ3703030
పపరర: సనరరసదడ సరసమ పరతతరర

భరస : జలల
ఇసటట ననస:81-1-60
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చతమబబత
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:31
లస: పప
1318 NDX1217595
పపరర: జగనడనధస జజమ

1307 NDX0891093
పపరర: జలల షపక

94-232/143

తసడడ:డ రరమలసగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-59
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:81-1-61
వయసనస:75
లస: పప

భరస : జగనడనదస
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:44
లస: ససస స
1315 NDX1800458
పపరర: అసకమక రరవప చతమబబత

94-231/233

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-1-60
వయసనస:51
లస: పప

తలర : అసకమక వలలర పప
ఇసటట ననస:81-1-61
వయసనస:79
లస: పప
1312 NDX1217587
పపరర: అమరరవత జజమ

1304 NDX1380252
పపరర: షకకలమ షపక

1299 AP151000435432
పపరర: సతషషకమమర malle
తసడడ:డ చటటటబభబగ malle
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:81-1-60
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : జలల
ఇసటట ననస:81-1-60
వయసనస:47
లస: ససస స
1309 NDX2499119
పపరర: నడగరశసరరరవప వలలర పప

94-232/142

తసడడ:డ రరమలసగరససరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-59
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-59
వయసనస:53
లస: పప
1306 MLJ3708112
పపరర: మమలమల షపక

1301 NDX1389881
పపరర: దధననష పప టటనరర

94-232/140

భరస : చటటటబభబగ malle
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబభబగ malle
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ malle
ఇసటట ననస:81-1-58
వయసనస:61
లస: పప
1303 AP151000435294
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప పప తడరర

1298 MLJ3701992
పపరర: మధన మలలర

94-231/1057

1317 MLJ3703238
పపరర: శరత బభబగ గగసజ

94-231/247

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:36
లస: పప
94-231/249

1320 NDX1510511
పపరర: అసక లకడక గగనజ

94-232/145

భరస : శరత బభబగ గగనజ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:29
లస: ససస స
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పపరర: రమణ కలసచతపప
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94-232/146

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:32
లస: ససస స
1324 NDX3236544
పపరర: తరరపటమక గగసజ

1322 NDX1339720
పపరర: అరరణ కలరక

94-232/147

భరస : జజగర రరవప kurma
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:34
లస: ససస స
94-232/1227

భరస : కలమఖణ చకకవరరస గగసజ
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:20
లస: ససస స
1327 NDX1806217
పపరర: సరయ రరస పవల

94-231/250

94-231/253

94-231/256

94-231/259

94-231/262

94-231/254

1337 NDX2409639
పపరర: నరసససహరరవప గదతద

1340 NDX1965856
పపరర: లకడక కలసచడల

94-231/265

1343 MLJ3310935
పపరర: నరసససహరరవప ఒగరగశశటట

94-231/257

తసడడ:డ వనసకట లకకకకరసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:43
లస: పప
1348 NDX2552354
పపరర: అభనయ బబ డడడ
తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద బభబగ బబ డడడ
ఇసటట ననస:81-1-70
వయసనస:20
లస: పప

1346 MLJ3701893
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ససదద డబతష
స న

94-231/260

1349 NDX2642049
పపరర: భవన పగడడల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:81-1-70
వయసనస:22
లస: ససస స

1332 AP151000438535
పపరర: నరసమక నలస

94-231/255

1335 NDX0566950
పపరర: పడసరద నలస

94-231/258

1338 MLJ3707569
పపరర: వనసకరటరమణ జగరగశశటట

94-231/261

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/263

1341 MLJ3706496
పపరర: మమధవ ససదద డబతష
స న

94-231/264

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:48
లస: ససస స
94-231/267

1344 NDX1965864
పపరర: మహన రరవప ఉలర టర

94-231/268

తసడడ:డ శక కలమమర ఉలర టర
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:42
లస: పప
94-231/270

తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:56
లస: పప
94-5/1326

94-231/252

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:40
లస: పప
94-231/269

1329 NDX1806142
పపరర: పడసనన పవల

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:72
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:58
లస: ససస స
1345 MLJ3703154
పపరర: తరరమలలశసరరరవప రరచపవడడ

1334 NDX0848556
పపరర: రవకకరణ పపరసబదసరర

94-232/1210

భరస : నరసససహ రరవప పవల
ఇసటట ననస:81-1-64
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గదతద
ఇసటట ననస:81-1-66
వయసనస:57
లస: పప

భరస : తరరమలలశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-67
వయసనస:37
లస: ససస స
1342 AP151000438362
పపరర: మలలర శసరర ఒగరగసపటట

94-231/251

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:57
లస: పప
1339 MLJ3707940
పపరర: అసజనడదతవ రరచపవడడ

1331 NDX0849091
పపరర: పపరసబదసరర జయ

1326 NDX3225778
పపరర: షకకల షపక
తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-1-63
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : హననమసత రరవప
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల అపపకత
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:26
లస: పప
1336 MLJ3311644
పపరర: పడభభకరర వనలమననటట

94-232/149

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పవల
ఇసటట ననస:81-1-64
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : పడభభకరర
ఇసటట ననస:81-1-65
వయసనస:47
లస: ససస స
1333 NDX1384676
పపరర: అధధటటఖశ అపపకత

1328 NDX1806191
పపరర: శరకవణణ పవల

94-232/148

తసడడ:డ వనసకటటశసరర
ఇసటట ననస:81-1-62
వయసనస:39
లస: పప

భరస : చతసచ రరడడడ షపక
ఇసటట ననస:81-1-63
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పవల
ఇసటట ననస:81-1-64
వయసనస:28
లస: ససస స
1330 AP151000438537
పపరర: శవకలమమరర వనలమననటట

1325 NDX2372191
పపరర: మమబ షపక

1323 MLJ3704269
పపరర: రరమగ కలసచపప

1347 NDX2640878
పపరర: అవనడశ మగకలక

94-5/1090

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరవప మగకలక
ఇసటట ననస:81-1-70
వయసనస:25
లస: పప
94-241/1045

1350 NDX0799452
పపరర: అరరణ మమకలव

94-231/271

తలర : గసగव
ఇసటట ననస:81-1-71
వయసనస:33
లస: ససస స
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94-231/272

భరస : అలల
ర రయమఖव
ఇసటట ననస:81-1-71
వయసనస:38
లస: ససస స
1354 NDX2458628
పపరర: శకనన చపల

94-231/275

94-239/1098

94-214/920

94-231/1061

94-232/152

94-232/895

94-232/1116

94-232/157

తసడడ:డ హరర కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-87
వయసనస:30
లస: పప
1378 NDX2106392
పపరర: దతవ కకషష కలమమరర బమరర
భరస : వనసకటటససరరర బమరర
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:30
లస: ససస స

94-214/960

1364 NDX2650570
పపరర: ససథడజజజ ననశసరర నలర పరటట

1367 NDX2486140
పపరర: ససధఖ బసడడ

1370 NDX2657708
పపరర: శవరజ కలపరగరరర

94-231/1062

1359 NDX2939718
పపరర: అడప ఆషర లకడక

94-232/1114

1362 NDX2469724
పపరర: సనధజజజ ననశసరర నలర పరటట

94-231/276

1365 NDX2638542
పపరర: అనల కలమమర మలలర

94-231/1063

తసడడ:డ నగరశసరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:25
లస: పప
94-232/153

1368 NDX2455087
పపరర: తషలసస ససకలల

94-232/154

భరస : నడగరశసరరరవప ససకలల
ఇసటట ననస:81-1-84
వయసనస:35
లస: ససస స
94-236/728

1371 NDX2817864
పపరర: వరణణ బతస న

94-232/1115

తసడడ:డ వరకజ
ఇసటట ననస:81-1-86
వయసనస:23
లస: ససస స

94-232/155 1374 NDX1444561
94-232/156
1373 NDX1878901
పపరర: వనసకట సరయ రవళ గగడడవరడ
పపరర: వనసకట కరశ శవ లకడక గరయతడ
కజరస
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గగడడవరడ
భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-1-87
ఇసటట ననస:81-1-87
వయసనస:25
లస: ససస స
వయసనస:28
లస: ససస స

1376 NDX1444553
పపరర: నడగరరజ కజరస

94-232/158

తసడడ:డ హరర కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-87
వయసనస:34
లస: పప
94-231/278

94-231/1167

భరస : కరమమశసర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కలపరగరరర
ఇసటట ననస:81-1-85
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:81-1-86
వయసనస:22
లస: ససస స
1375 NDX1444579
పపరర: సనరరష కజరస

1361 NDX3264819
పపరర: ఈశసరమక మలలర

1356 NDX2736965
పపరర: ససతతష కలమమరర బరరటస

భరస : అడప శసకర వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:81-1-77
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరగరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-01-83
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : హరర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:81-1-85
వయసనస:67
లస: ససస స
1372 NDX2817856
పపరర: వజయ రరఖ బతస న

94-232/150

భరస : కరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-82
వయసనస:21
లస: పప
1369 NDX2657807
పపరర: ఆదధలకకక బబ రరగడడ

1358 NDX2486124
పపరర: కకషష కలమమరర పవసపరటట

94-231/274

తసడడ:డ వనసకలసటరరవప
ఇసటట ననస:81-1-73
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర మలలర
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:56
లస: పప
1366 NDX2371763
పపరర: నడగరసదడ బభబగ బసడడ

94-231/1060

భరస : వశశసశసరరరవప పవసపరటట
ఇసటట ననస:81-01-77
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : నలర పరటట కరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-78
వయసనస:44
లస: ససస స
1363 NDX2640860
పపరర: నడగరశసర రరవప మలలర

1355 NDX2636918
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉలగసటట

1353 NDX2458636
పపరర: అరరణడ కలమమరర చపల

భరస : శకనన చపల
ఇసటట ననస:81-1-72
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉలగసటట
ఇసటట ననస:81-1-72
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-73
వయసనస:22
లస: ససస స
1360 NDX3245628
పపరర: నలర పరటట ససదహజజజ ననశసరర

94-231/273

భరస : అలల
ర రయఖव
ఇసటట ననస:81-1-71
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన చపల
ఇసటట ననస:81-1-72
వయసనస:46
లస: పప
1357 NDX2736809
పపరర: లకడక పడసనన వరక

1352 NDX0799395
పపరర: సనబగబలల మమకలव

1379 MLJ1895929
పపరర: నరకల లకరకకలల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:37
లస: ససస స

1377 NDX1854356
పపరర: పప తష రరజ మమలస

94-231/277

తసడడ:డ ససరర నడరరయణ మమలస
ఇసటట ననస:81-1-89
వయసనస:30
లస: పప
94-231/279

1380 NDX1965880
పపరర: వనసకటటష కలసచడల

94-231/280

తసడడ:డ కకటయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:24
లస: పప
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1381 NDX1217470
పపరర: సనరరష కలమమర లకరకకలల

94-231/281

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:26
లస: పప
1384 NDX2106384
పపరర: వనసకటటససరరర బమరర

94-231/284

94-231/287

94-231/290

94-231/293

94-231/1169

94-231/297

94-232/1219

భరస : ససవర కకటటశసర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:23
లస: ససస స

1394 AP151000435194
పపరర: ఆతషకలరర పపరయఖ

1397 MLJ3708955
పపరర: రరమసరసమ మమఘమల

1400 AP151000435280
పపరర: ఆనసదబభబగ తటపరరస

1403 NDX0431544
పపరర: లలకరష రరమసరసమ

94-231/302

1406 NDX1504183
పపరర: దనరగ భవరన మనననస

94-231/294

1409 NDX1720482
పపరర: శక దనరగ మతష
స పలర
భరస : గగపస మతష
స పలర
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:24
లస: ససస స

1389 NDX1420827
పపరర: ససపన అనడనబతష
స ల

94-231/289

1392 MLJ3701943
పపరర: శవ తడళళపవడడ

94-231/292

1395 NDX2974327
పపరర: జగగ యమక చడడపవడడ

94-231/1168

భరస : బగచచయఖ చతడతపవడడ
ఇసటట ననస:81-1-92
వయసనస:61
లస: ససస స
94-231/295

1398 AP151000438395
పపరర: ఆదధలకకక తటపరరస

94-231/296

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:74
లస: ససస స
94-231/298

1401 NDX1940460
పపరర: ససతడరరమమరరవ మగననలలరర

94-231/299

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరయగడడ మగననలలరర
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:79
లస: పప
94-231/300

1404 MLJ3703337
పపరర: బభబగ రరమసరసమ

94-231/301

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-94
వయసనస:56
లస: పప
94-231/303

తసడడ:డ మగనసరసమ మనననస
ఇసటట ననస:81-1-95
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/305

94-231/286

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:81-1-94
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబభబగ మలలర
ఇసటట ననస:81-1-95
వయసనస:30
లస: ససస స
1408 NDX2356384
పపరర: భవరన బసడడ

94-231/291

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:44
లస: పప

భరస : ఆనసద బభబగ తటవరరస
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:31
లస: ససస స
1405 NDX1504118
పపరర: మగన లకడక మలలర

1391 MLJ1884279
పపరర: పడసరద తడళళపవడడ

1386 NDX2159946
పపరర: శకనవరస రరవప లకరకకలల

భరస : గగరర శసకర అనడనబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : బభబగ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:81-1-93
వయసనస:32
లస: పప
1402 NDX3233277
పపరర: ససరరప తటవరరస

94-231/288

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకషష చడడపవడడ
ఇసటట ననస:81-1-92
వయసనస:18
లస: పప
1399 MLJ3703345
పపరర: రరమ పడసరద రరమసరసమ

1388 MLJ3706587
పపరర: రమణ శశటట

94-231/283

తసడడ:డ సనబభబ రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:44
లస: పప
1396 NDX3026416
పపరర: అవనడశ చడడపవడడ

94-231/285

భరస : తడమమరరసలల
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:62
లస: ససస స
1393 MLJ3310786
పపరర: నరసససహరరవప ఆతషకలరర

1385 MLJ1899160
పపరర: శకనవరసరరవప లకరకకలల

1383 NDX0566083
పపరర: నడగ రరజ లకకకజ

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప లకకకజ
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:47
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-1-91
వయసనస:30
లస: ససస స
1390 AP151000438154
పపరర: సరససత ఆతషకలరర

94-231/282

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప బమరర
ఇసటట ననస:81-1-90
వయసనస:38
లస: పప
1387 MLJ3708518
పపరర: రరణగక తళళపవడడ

1382 NDX1217462
పపరర: గగపసచసద లకరకకలల

1407 NDX1504142
పపరర: రరజఖలకడక మలలర

94-231/304

భరస : చటటటబభబగ మలలర
ఇసటట ననస:81-1-95
వయసనస:52
లస: ససస స
94-231/306

1410 NDX1720441
పపరర: రమణ మతష
స పలర

94-231/307

భరస : సరసబశవరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:27
లస: ససస స
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94-231/308

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:32
లస: ససస స
1414 MLJ1893775
పపరర: జజనబ షపక

94-231/311

94-231/314

94-231/317

94-231/1064

94-231/321

94-231/1065

94-232/1117

తలర : దన లకడక
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:26
లస: పప

1424 NDX1339654
పపరర: వర జజఖత గగదడ

1427 MLJ3701901
పపరర: శకకరసతव ఎలవరరసव

1430 NDX2687085
పపరర: లకడక వపరరరరఆ

1433 NDX2837672
పపరర: భగవననశసరర బసడడ

94-231/324

1436 MLJ1894534
పపరర: అచడచలలव పలర పపव

94-232/159

1439 NDX2138478
పపరర: చసదడశశఖర చడపల
తసడడ:డ గగవసదన చడపల
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:38
లస: పప

1419 NDX1720466
పపరర: సరసబశవరరవప మతష
స పలర

94-231/316

1422 MLJ3704186
పపరర: నరసససహరరవపव మటటపలర व

94-231/319

1425 MLJ3318003
పపరర: శకవసతव యలవరరసव

94-231/320

తసడడ:డ సనధడకరరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-97
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/322

1428 MLJ3311776
పపరర: అపరరరరవపव ఎలవరరసव

94-231/323

తసడడ:డ ససతడరరమయఖव व
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:64
లస: పప
94-231/1066

1431 NDX2639284
పపరర: దనరగ పడసరద తవరరర

94-231/1067

తసడడ:డ హరర పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:26
లస: పప
94-232/1118

1434 NDX2516847
పపరర: మమనక వపరరర

94-231/583

తసడడ:డ కకషష రరవప వపరరర
ఇసటట ననస:81-1-98 0/4 LINE
వయసనస:23
లస: ససస స
94-231/325

భరస : కకషరషరరవపव व
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:67
లస: ససస స
94-231/327

94-231/313

తసడడ:డ యమరకయఖव
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనన
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర చడపల
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:33
లస: ససస స
1438 NDX1417881
పపరర: హరర పడసరద గగసజ

94-231/318

భరస : కకషష రరవప వపరరరరఆ
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:42
లస: ససస స
1435 NDX2138460
పపరర: రమమదతవ చడపల

1421 NDX2132520
పపరర: మశశ పప లర సపత

1416 AP151000438358
పపరర: సపసదమక చసతలव

తసడడ:డ నరసససహరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సనధడకరరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-97
వయసనస:53
లస: పప

భరస : హరర పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:81-1-98
వయసనస:60
లస: ససస స
1432 NDX2837706
పపరర: కకటటశసరమక బసడడ

94-231/315

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సనధడకరరకవపव व
ఇసటట ననస:81-1-97
వయసనస:50
లస: ససస స
1429 NDX2694826
పపరర: లకడక కకషష కలమమరర తవరరర

1418 NDX1720425
పపరర: గగపస మతష
స పలర

94-231/310

భరస : సప మయఖव
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ పప లర సపటట
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:42
లస: పప
1426 MLJ3318011
పపరర: తరరమలమదతవव యలవరరసव

94-231/312

తసడడ:డ నరసససహరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ చతనడన కరశవపలల
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:30
లస: పప
1423 NDX2641397
పపరర: చతననకరశవపలల బసడడ

1415 MLJ3708765
పపరర: పరరసతव మటటపలర व

1413 NDX1479832
పపరర: రరమగబభయ బనవతష

భరస : బభలల నడయక
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనడన కరశవపలల
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:27
లస: పప
1420 NDX1480185
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప బసడడ

94-231/309

తసడడ:డ సప మయఖव
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:81-1-96
వయసనస:43
లస: ససస స
1417 NDX1480136
పపరర: దనరగ రరవప బసడడ

1412 MLJ3708807
పపరర: శకదతవव చసతలव

1437 NDX2159888
పపరర: అఖల గరరక

94-231/326

తసడడ:డ హరర గరరక
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:23
లస: పప
94-231/328

1440 MLJ1880517
పపరర: శశషగరరరరరవపव పలర పపव

94-231/329

తసడడ:డ కకషరషరరవపव व
ఇసటట ననస:81-1-99
వయసనస:48
లస: పప
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1441 MLJ3704194
పపరర: శరఖస బభబగ చడగరర మమడడ

94-231/330

తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-1-100
వయసనస:58
లస: పప
1444 AP151000438383
పపరర: రమణ పగడడల

94-231/333

94-231/336

94-231/340

94-231/343

94-231/347

94-231/350

94-231/353

తసడడ:డ వరయఖ యమకజ
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:28
లస: పప

1454 NDX1705435
పపరర: ససత రరవమక యలవరరస

1457 NDX0565820
పపరర: శకనవరసరరవప గసడసరర

1460 NDX1380229
పపరర: వజయలకకక గసగగల

1463 MLJ3702743
పపరర: చననసరయ బభబగ ఓలలటట

94-231/356

1466 MLJ3711140
పపరర: పరపव పసలव

94-231/344

1469 MLJ3706009
పపరర: శవరరడడడ గగదడ
తసడడ:డ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:32
లస: పప

1449 NDX1720334
పపరర: సతఖవనణణ మతష
స పలర

94-231/339

1452 NDX1380195
పపరర: ససదస నడగలకకక

94-231/342

1455 NDX1720342
పపరర: తరపతరరవప మటటట పలర

94-231/345

తసడడ:డ అరరజనరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:29
లస: పప
94-231/348

1458 MLJ3702776
పపరర: అరరరనరరవపव మటటపలర व

94-231/349

తసడడ:డ వరయఖव
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:56
లస: పప
94-231/351

1461 MLJ3702735
పపరర: ధరరకసదడ రరవప ఓలలటట

94-231/352

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:32
లస: పప
94-231/354

1464 NDX1380237
పపరర: వశసనడధ గసగగల

94-231/355

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:34
లస: పప
94-231/357

భరస : ఏడడకకసడలలव
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:36
లస: ససస స
94-231/359

94-231/335

భరస : రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:67
లస: పప
1468 NDX2349363
పపరర: సరయరరస యమకజ

94-231/341

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప జడ
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:34
లస: పప
1465 AP151000435397
పపరర: వనసకటటశసరరర ఓలలటట

1451 MLJ3708963
పపరర: సనజజత గసడసరర

1446 AP151000435523
పపరర: రతస యఖ పగడడల

భరస : తరపతరరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:48
లస: పప

భరస : కకషష ఏలశశటట
ఇసటట ననస:81-1-105
వయసనస:29
లస: ససస స
1462 NDX1705450
పపరర: సతఖనడరరయణ జడ

94-231/338

భరస : ససత రరమయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మసడపరటట
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:41
లస: పప
1459 NDX1616749
పపరర: లకడక సనజజత ఏలశశటట

1448 NDX1148303
పపరర: సరసబశవ రరవప ససదదబతష
స న

94-231/332

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-102
వయసనస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : అరరరనరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:53
లస: ససస స
1456 NDX1616848
పపరర: పడమద కలమమర మసడపరటట

94-231/334

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-1-103
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-1-104
వయసనస:30
లస: ససస స
1453 MLJ3708369
పపరర: వనసకరటడవమకव మటటపలర व

1445 NDX1056027
పపరర: వనసకట నరసయఖ కలరరకలల

1443 MLJ3708773
పపరర: శకపసడయ చడగరర మమడడ

తసడడ:డ శరఖసబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-101
వయసనస:34
లస: ససస స

తలర : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:81-1-102
వయసనస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-103
వయసనస:38
లస: ససస స
1450 NDX1380203
పపరర: ససదస తడవనణణ

94-231/331

తసడడ:డ శరఖసబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-101
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:81-1-102
వయసనస:54
లస: ససస స
1447 NDX1095371
పపరర: లకకక భవరన ససదద డబతష
స న

1442 MLJ3708781
పపరర: నడగశలర చడగరర మమడడ

1467 NDX2349413
పపరర: మననజ యమకజ

94-231/358

భరస : వరయఖ యమకజ
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:46
లస: ససస స
94-231/360

1470 NDX2349439
పపరర: వరయఖ యమకజ

94-231/361

తసడడ:డ పపలర యఖ యమకజ
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:54
లస: పప
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1471 AP151000435053
పపరర: చననపరరడడడ గగదడ

94-231/362

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-106
వయసనస:72
లస: పప
1474 AP151000438468
పపరర: ఆదధలకడక గడత

94-231/365

94-231/368

94-231/371

94-231/374

94-231/377

94-231/380

94-231/383

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:49
లస: పప

1484 NDX0694919
పపరర: మణణ వరర

1487 NDX1720532
పపరర: భభనన పడకరశ వకరకస

1490 NDX1217579
పపరర: శవకలమమరర ఎలమననటట

1493 NDX1720516
పపరర: గగపస సతష
స

94-231/386

1496 NDX1705401
పపరర: మరరభ షపక

94-231/375

1499 NDX2658649
పపరర: పడవలర క కరకరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:20
లస: ససస స

1479 MLJ3706579
పపరర: ఓబగలమక గగదడ

94-231/370

1482 NDX2048149
పపరర: చసటట శకరరస

94-231/373

1485 AP151000435054
పపరర: ఆసజననయగలల గడత

94-231/376

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:44
లస: పప
94-231/378

1488 NDX1720524
పపరర: లకడక తరరపతమక సతష
స

94-231/379

భరస : గగపస సతష
స
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:24
లస: ససస స
94-231/381

1491 NDX1827338
పపరర: పరరసత పసనపపల

94-231/382

భరస : అరరకగమ పసనపపల
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:46
లస: ససస స
94-231/384

1494 NDX1827387
పపరర: అరరకగమ పసనపపల

94-231/385

తసడడ:డ పపరరమమళరసరసమ పసనపపల
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:53
లస: పప
94-231/387

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:55
లస: ససస స
94-231/389

94-231/367

తసడడ:డ హశరతస యఖ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప సతష
స
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:29
లస: పప

భరస : నడగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:28
లస: ససస స
1498 NDX2409647
పపరర: శకనవరసరరవప కరకరర

94-231/372

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరరరరవప సససహదధడ
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:28
లస: పప
1495 NDX1705419
పపరర: మగసతడజ షపక

1481 NDX1346188
పపరర: కలరక రరవప కకరరన

1476 AP151000438169
పపరర: వజయకలమమరర అసబటట

భరస : చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ భదడరరవప వకరకస
ఇసటట ననస:81-1-108
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ అరరకగమ పసనపపల
ఇసటట ననస:81-1-109
వయసనస:30
లస: ససస స
1492 NDX1616665
పపరర: వనసకట రమణ సససహదధడ

94-231/369

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:46
లస: పప
1489 NDX1827445
పపరర: పపషరరవత పసనపపల

1478 AP151000438171
పపరర: శవమక గడత

94-231/364

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:34
లస: పప
1486 MLJ3705993
పపరర: ఏడడకకసడలల పసల

94-231/366

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనడనరరవప గరడత
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:28
లస: పప
1483 MLJ3703931
పపరర: కకరణ ఆడపర

1475 AP151000438170
పపరర: వనసకరయమక గడత

1473 NDX2349686
పపరర: కరసససబ షపక

భరస : అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:53
లస: ససస స
1480 NDX1965831
పపరర: అశశక గరడత

94-231/363

భరస : కలరరక రరవప కకరరన
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-1-107
వయసనస:41
లస: ససస స
1477 MLJ3707551
పపరర: వజయకలమమరర అడపర

1472 NDX1965823
పపరర: సడవసత కకరరన

1497 NDX1705427
పపరర: నడగమల మరర షపక

94-231/388

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:32
లస: పప
94-231/1031

1500 NDX3000015
పపరర: వనసకట సనబబమక తతలలరర

94-232/1087

భరస : నడగ సనబబ రరడడ తతలలరర
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:52
లస: ససస స
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1501 NDX3014214
పపరర: వనసకట సనబభబ రరడడడ తతలలరర

94-232/1088

తసడడ:డ నడగ సనబభబ రరడడ తతలలరర
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:39
లస: పప
1504 NDX2109610
పపరర: సననతడ కటకససపటట

94-231/391

94-232/1091

94-231/393

భరస : దనరగ ససవర పడసరద దడసరర
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:39
లస: ససస స
1513 MLJ3310737
పపరర: మహనరరజ ససకలరర

94-231/396

94-231/399

1511 AP151000438363
పపరర: శశరమక ససకలరర

1514 MLJ3703949
పపరర: వనసకటభడవప మమమడడ

1517 MLJ3706512
పపరర: జజఖతव ఎలమరరసव

94-231/402

1520 NDX1608159
పపరర: తతట వనసకటటశసరరర

94-232/1095

1523 NDX2999985
పపరర: Telugu Indian
తలర : భభననమత మమననటట
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:20
లస: పప

1525 NDX2469732
పపరర: పపషర లత బరరటస

1526 NDX2356418
పపరర: తడవనణణ తననరర

94-231/405

భరస : అనల కలమమర బరరటస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ తనననరర
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:28
లస: పప

94-231/394

1529 NDX1487025
పపరర: అనతడ బరరటస
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బభరతస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:28
లస: పప

94-232/1090

1509 NDX2850865
పపరర: సనధకర ఎలమసదల

94-232/1093

1512 MLJ3311487
పపరర: రరజజరరవప ససకలరర

94-231/395

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:33
లస: పప
94-231/397

1515 NDX0891069
పపరర: రరజజరరవప ససకలరర

94-231/398

తసడడ:డ మయసన
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:51
లస: పప
94-231/400

1518 NDX1608167
పపరర: తతట దనరరగ భవరన

94-231/401

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:35
లస: ససస స
94-231/403

1521 NDX2849982
పపరర: నరజ చతసబబటట

94-232/1094

తలర : భభననమత చతసబబటట
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:32
లస: ససస స
94-232/1096

1524 NDX2144103
పపరర: శక లకడక బసడడ

94-231/404

తసడడ:డ రరమగ బసడడ
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:23
లస: ససస స
94-231/406

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:50
లస: ససస స
94-231/408

1506 NDX2849594
పపరర: రరమగ ఎలమసదల

తసడడ:డ రరమగ ఎలమసదల
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపద రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ భమవరపప
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:30
లస: ససస స

1528 NDX2356426
పపరర: మదన మహన తననరర

94-232/1092

తసడడ:డ అపరరరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-1-113
వయసనస:57
లస: ససస స
1522 NDX2849974
పపరర: ససధఖ భమవరపప

1508 NDX3000049
పపరర: కరరరసక శవ రరమ కకషష
ఎలమసదల
తసడడ:డ రరమగ ఎలమసదల
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:27
లస: పప

94-231/390

తసడడ:డ ఎలమసదయఖ ఎలమసదల
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ నడగబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ మయసన
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:61
లస: పప
1519 MLJ3318029
పపరర: శవకలమమరరव యలవరరసव

94-231/392

భరస : శరసతయఖ
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:81-1-112
వయసనస:33
లస: పప
1516 AP151000435307
పపరర: శరసతయఖ ససకలరర

1505 MLJ3703626
పపరర: శకనవరసనలల సప మశశటట

1503 NDX2356392
పపరర: ససరఖ కలమమరర మగతష
స

భరస : రరజ మగతష
స
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చతసచయఖ
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:73
లస: పప

భరస : రరమగ ఎలమసదల
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:37
లస: ససస స
1510 NDX1826769
పపరర: ససపన బబలలదత

94-232/1089

తసడడ:డ నడగ సనబబరరడడడ తతలలరర
ఇసటట ననస:81-1-110
వయసనస:38
లస: పప

భరస : రవ కటకససపటట
ఇసటట ననస:81-1-111
వయసనస:41
లస: ససస స
1507 NDX2849768
పపరర: సనజజత ఎలమసదల

1502 NDX3000973
పపరర: వనసకట సనబబరరడడడ తతలలరర

1527 NDX1486910
పపరర: పదడకవత బరరటస

94-231/407

భరస : సతఖనడరరయణ బరరటస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:50
లస: ససస స
94-231/409

1530 NDX1486936
పపరర: అనల కలమమర బరరటస

94-231/410

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బరరటస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:31
లస: పప
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94-231/411

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:47
లస: పప
1534 NDX2687135
పపరర: గగవసధ రరవప గడతడ

94-231/1033

94-231/1036

94-231/413

94-232/1226

94-231/415

94-231/417

94-231/420

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బమస
ఇసటట ననస:81-1-126
వయసనస:28
లస: పప

1544 NDX2656619
పపరర: లతడ పగరడల ససరష

1547 NDX2458784
పపరర: శరసతయఖ ససకలరర

1550 NDX0392381
పపరర: నడగమలససరరव సకకలव

1553 NDX2655132
పపరర: గగరర పప టటనరర

94-231/1040

1556 NDX2656692
పపరర: లకడక పప తతనరర

94-231/1037

1559 NDX2113843
పపరర: బభల గగరవయఖ ఆకలల
తసడడ:డ శశషయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-1-126
వయసనస:36
లస: పప

1539 SQX2080919
పపరర: నడగ మలర శసరర గదతద

95-143/741

1542 NDX3055894
పపరర: రరజ వనసకనడవథద

94-232/1097

1545 NDX2458800
పపరర: కళళవత మమరర

94-231/414

భరస : మహన రరజ ససకలరర
ఇసటట ననస:81-1-121
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/416

1548 NDX2658128
పపరర: సతఖవత పప టటనరర

94-202/650

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/418

1551 MLJ3703766
పపరర: కకషష రరడడడ సకకల

94-231/419

తసడడ:డ వర రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:30
లస: పప
94-231/1038

1554 NDX2657195
పపరర: సరసబశవరరవప పప టటనరర

94-231/1039

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:36
లస: పప
94-231/1041

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:28
లస: ససస స
94-231/422

94-231/1035

తసడడ:డ వనèకÞనవèఠ రరడడడ వనసకనడవథద
ఇసటట ననస:81-1-115
వయసనస:23
లస: పప

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:34
లస: పప
1558 NDX2159623
పపరర: చరసజవ బమస

94-232/160

భరస : వరరరరడवడడ
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదసదరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:49
లస: పప
1555 NDX2658813
పపరర: నడగరరజ పప టటనరర

1541 NDX2371755
పపరర: బభల శకకరసత కకననగగటట

1536 NDX2649267
పపరర: కరససస భ షపక

భరస : గగవసధ రరవప గదతద
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మససస ససకలరర
ఇసటట ననస:81-1-121
వయసనస:63
లస: పప

భరస : వరరరరడवడడ
ఇసటట ననస:81-1-125
వయసనస:33
లస: ససస స
1552 MLJ3701786
పపరర: వరరరరడడడ సకకల

94-231/1160

భరస : జయ పడకరశ
ఇసటట ననస:81-1-118
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శరసతయఖ ససకలరర
ఇసటట ననస:81-1-121
వయసనస:58
లస: ససస స
1549 MLJ3706330
పపరర: ససరష లతव సకకలव

1538 NDX2724573
పపరర: శవరన గడతడ

94-231/1032

భరస : అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకననగసటట
ఇసటట ననస:81-1-115
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసనల నడయక దదపరవథ
ఇసటట ననస:81-1-115
వయసనస:21
లస: పప
1546 NDX2458792
పపరర: ససరమక ససకలరర

94-231/1034

తసడడ:డ గగవసధ రరవప గడతడ
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : మధన బభబగ సనరరననన
ఇసటట ననస:81-1-115
వయసనస:31
లస: ససస స
1543 NDX3236536
పపరర: బకలక దదపరవథ

1535 NDX2687150
పపరర: నడగమలర శసరర గడతడ

1533 NDX2642726
పపరర: గగవసద రరవప గదతద

తసడడ:డ సనబబరరవప గదతద
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:48
లస: పప

భరస : గగవసధ రరవప గడతడ
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరవప గదతద
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:19
లస: ససస స
1540 MLJ3701521
పపరర: శరరష సనరరననన

94-231/412

తసడడ:డ లలతష హరర బరరటస
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప గడతడ
ఇసటట ననస:81-1-114
వయసనస:48
లస: పప
1537 NDX2561827
పపరర: శవరన గదతద

1532 NDX1486902
పపరర: సతఖనడరరయణ బరరటస

1557 NDX2113850
పపరర: నడగ మలలర శసరర ఆకలల

94-231/421

భరస : బభల గగరవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-1-126
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/423

1560 MLJ3701778
పపరర: నసకరరజ కరరసగర

94-231/424

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-127
వయసనస:62
లస: పప
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1561 NDX2831139
పపరర: సనమ భభరగ వ చదలవరడ

94-231/1161

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:81-1-128
వయసనస:22
లస: ససస స
1564 NDX1217306
పపరర: లకడక ఉదదసటట

94-231/426

94-237/912

94-231/428

1568 NDX2647436
పపరర: రరధడ మగవరస

1571 NDX2159961
పపరర: పడతషఖష పపల

94-231/431

1574 MLJ3707189
పపరర: శవపరరసత వననకకసద

1577 NDX1056175
పపరర: పవన కలమమర వననకకసడ

తసడడ:డ చనన కకటటశసరరరవప మగతష
స కలరర
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:29
లస: పప

1579 MLJ3703709
పపరర: నవన కలమమర వననకకసడ

1580 MLJ3311859
పపరర: శకనవరసన కనననకసటట

94-231/437

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:32
లస: పప
1582 NDX1720268
పపరర: షబనడ షపక

94-231/439

తసడడ:డ వనసకటరమణడరరవప
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:45
లస: పప

94-231/429

94-231/442

1586 NDX1479758
పపరర: గగసతకఅలమ శకనన

94-231/432

1589 NDX2031094
పపరర: సనభభన షపక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:58
లస: పప

1569 NDX2684405
పపరర: మరరక నడగరరణణ

94-232/893

1572 MLJ3318748
పపరర: వనదనరరగ పపల

94-231/430

1575 AP151000438064
పపరర: వనసకరయమక వననకకసడ

94-231/433

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/435

1578 MLJ3703691
పపరర: హహమసత కలమమర వననకకసడ

94-231/436

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:31
లస: పప
94-231/438

1581 NDX1339837
పపరర: శకనవరస జజనన బటట

94-232/161

తసడడ:డ వనసకట రమయఖ
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:54
లస: పప
94-231/440

1584 MLJ3707122
పపరర: మహలకడక అడపర

94-231/441

భరస : అనల పడభభకర
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:43
లస: ససస స
94-231/443

తసడడ:డ గగసతకఅలమ
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:43
లస: పప
94-231/445

94-237/813

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-136
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శకనన గగసతకలలర
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:48
లస: ససస స
1588 MLJ3310224
పపరర: అనలలలభభకర అడప

1583 NDX2106376
పపరర: రమణ గగసతకలలర

1566 NDX2641710
పపరర: ఉమ జడ

భరస : మరరక నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-134
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:24
లస: ససస స
1585 NDX2031003
పపరర: నససన
డ షపక

94-245/1087

భరస : నవన కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-137
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/434

94-231/425

భరస : సతఖనడరరయణ జడ
ఇసటట ననస:81-1-131
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ పపల
ఇసటట ననస:81-1-136
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-136
వయసనస:56
లస: పప
1576 NDX2090652
పపరర: అశశక మగతష
స కలరర

94-231/427

భరస : శకనన మగవరస
ఇసటట ననస:81-1-131
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ధననసజయ రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-1-135
వయసనస:45
లస: ససస స
1573 NDX0891077
పపరర: రరసబభబగ పపల

1565 NDX1217314
పపరర: నడరరయణరరవప ఉదదసటట

1563 NDX2349280
పపరర: కకషష తతజశస ఉదదసత

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప ఉదదసత
ఇసటట ననస:81-1-129
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-1-129
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-1-131
వయసనస:21
లస: పప
1570 NDX2159821
పపరర: వరసవ పప టటనరర

94-231/1162

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:81-1-128
వయసనస:20
లస: పప

భరస : నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:81-1-129
వయసనస:39
లస: ససస స
1567 NDX2719607
పపరర: కరరమగలర షపక

1562 NDX2718799
పపరర: శకరరస చదలవరడ

1587 MLJ3701836
పపరర: మహలకడక అడప

94-231/444

తసడడ:డ అనల పడభభకర
ఇసటట ననస:81-1-138
వయసనస:44
లస: పప
94-231/446

1590 MLJ3707080
పపరర: కలసనమव కకమమకరరव

94-231/447

తసడడ:డ వనసకటసరసమव
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:34
లస: ససస స
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94-231/448

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:43
లస: ససస స
1594 MLJ3705928
పపరర: శసకర కరచరర

94-231/451

94-231/454

తసడడ:డ కర.సనపపసయమ నడదడర
ఇసటట ననస:81-1-141
వయసనస:39
లస: పప
1603 MLJ1896224
పపరర: వరలకడక మమతషరర

1595 MLJ3703725
పపరర: అశశక కలమమర నలమ

94-231/460

1598 MLJ3311503
పపరర: పరసడడరసగరరవప నల

1604 MLJ1897651
పపరర: అచనఖతడసబ మమతషరర

94-231/467

1613 NDX0755108
పపరర: ఇరరదయ రరజ

94-231/470

1616 MLJ1880343
పపరర: సరయబభబమ మమడడశశటట

94-231/1043

94-231/465

1619 AP151000438349
పపరర: బసవపవరష లకడకव కరరసశశటట व
భరస : ససతడరరసव
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:52
లస: ససస స

94-231/456

1602 MLJ1896232
పపరర: శవకలరన మమతషరర

94-231/459

1605 MLJ1894765
పపరర: కకషప రరకమమర మమతతరర

94-231/462

1608 NDX2647139
పపరర: కగసలఖ మమతషరర

94-231/1044

భరస : వనసకట కకశశర కలమమర మమతషరర
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/466
1611 MLJ3707023
పపరర: రరమకకటమకव యలమసదలव

భరస : సరసబయఖव
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:61
లస: ససస స
94-231/468

1614 NDX1217330
పపరర: ఆనసదమహన కరరసగర

94-231/469

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:42
లస: పప
94-231/471

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:61
లస: పప
94-231/473

1599 AP151000435252
పపరర: వనసకటసరసమ కకమమకరరव

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనధరరవప 1
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:52
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:50
లస: ససస స

94-231/461

భరస : సరయబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబభబగ
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:35
లస: పప

1618 AP151000438508
పపరర: పదక పప టటనరర

1610 MLJ1881366
పపరర: అననపవరష మమడడశశటట

94-231/453

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:37
లస: ససస స

Deleted

భరస : సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:81-1-143
వయసనస:44
లస: ససస స

1615 MLJ2443463
పపరర: పవరషశసకర పపరర

94-231/458

భరస : వనసకట కకశశర కలమమర మమధనరర
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:25
లస: ససస స
94-231/464

1596 MLJ3703733
పపరర: శకనవరసరరవపव బబ బబలव

తసడడ:డ వరరసరసమव
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:64
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:39
లస: పప

1612 MLJ3704343
పపరర: రరఘఘవనసదడ మమడడశశటట

94-231/455

1601 MLJ1880434
పపరర: రరమసరసమ శసకర

94-231/463 1607 NDX2662542
1606 NDX1217363
పపరర: వనసకట కకషప ర కలమమర మమతషరర
పపరర: కగసలఖ మమధనరర

94-231/450

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణव
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-141
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-142
వయసనస:39
లస: ససస స

1609 MLJ3706397
పపరర: ఆదధలకడకव వననకకసదव

94-231/452

తసడడ:డ శశరయఖ
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:53
లస: పప
94-231/457

1593 AP151000438053
పపరర: జసగమక ననల

భరస : శశరయఖ
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:45
లస: పప
1600 MLJ3702388
పపరర: ఏస.జగన

94-231/449

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-139
వయసనస:32
లస: పప
1597 MLJ3701844
పపరర: శకనవరసరరవప కరచరర

1592 AP151000438055
పపరర: శవనడగమలలర శసరర ననల

1617 MLJ3707064
పపరర: సరయకలమమరర పప టటనరర

94-231/472

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/474

1620 MLJ1884055
పపరర: కళళఖణव కరరసశశటట व

94-231/475

తసడడ:డ ససతడరరసव व
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:35
లస: పప
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1621 AP151000435136
పపరర: శకరరమమమరరస పప టటనరర

94-231/476

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:55
లస: పప
1624 NDX1420850
పపరర: యశశద దడసరర

94-231/479

94-231/482

94-231/485

94-231/488

94-231/491

94-231/494

94-231/495

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కసఢడ
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:28
లస: ససస స

1634 NDX1720276
పపరర: రవ తతజ మమమడడ

1637 MLJ3701810
పపరర: ససదదప కలమమర అడపర

1640 NDX2644078
పపరర: పడసరద నలస

1643 AP151000438596
పపరర: రరజఖలకడక అపరలరగతష

94-231/498

1646 NDX1616707
పపరర: లమవణఖ చమట

94-231/489

1649 NDX1616657
పపరర: రతన కలమమరర కసఢడ
భరస : మలర కరరరరన రరవప కసఢడ
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:41
లస: ససస స

1629 MLJ1892561
పపరర: రసగరరరవప దడసరర

94-231/484

1632 MLJ3706389
పపరర: శరఖమలమదతవ అడప

94-231/487

1635 NDX2063402
పపరర: గగపస గసడడ

94-231/490

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:28
లస: పప
94-231/492

1638 MLJ3703659
పపరర: సతష ఆడపర

94-231/493

తసడడ:డ యలర మసద పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:37
లస: పప
94-231/1045

1641 NDX2649473
పపరర: మహహమ మణణ నలస

94-231/1046

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/496

1644 NDX1384650
పపరర: పవన కలమమర కరచరర

94-231/497

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరచరర
ఇసటట ననస:81-1-147
వయసనస:27
లస: పప
94-231/499

భరస : పడకరశ చమట
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:27
లస: ససస స
94-231/501

94-231/481

భరస : యలమసద పడసరద లలట అడప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : దదరసరసమనడయగడడ
ఇసటట ననస:81-1-147
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కరచరర
ఇసటట ననస:81-1-147
వయసనస:37
లస: పప
1648 NDX1616624
పపరర: నడగలకడక కసఢడ

94-231/486

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:47
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-147
వయసనస:31
లస: ససస స
1645 NDX1705492
పపరర: సతఖనడరరయణ కరచరర

1631 MLJ3706363
పపరర: సననత అడపర

1626 AP151000438094
పపరర: భమలకడక దడసరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:46
లస: పప
1642 NDX1217280
పపరర: జజఖతలకడక కరచరర

94-231/483

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:27
లస: పప
1639 MLJ3701802
పపరర: కకటటశసరరరవప కరచరర

1628 NDX0132928
పపరర: వనసకట రమణ పప టటనరర

94-231/478

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-1-146
వయసనస:57
లస: ససస స
1636 NDX1346204
పపరర: పవన కలమమర కచరర

94-231/480

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:36
లస: పప
1633 MLJ3319035
పపరర: రమణ కరచరర

1625 NDX1679267
పపరర: ఈశసరర కకరరడ

1623 MLJ3311354
పపరర: ససతడరరసव కరరసశశటట व

తసడడ:డ వనసకటరతనసव व
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:60
లస: పప

భరస : దశరథ రరవప కకరరడ
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:65
లస: ససస స
1630 MLJ1892082
పపరర: కకటటశసరరరవప దడసరర

94-231/477

తసడడ:డ లకకకపత
ఇసటట ననస:81-1-144
వయసనస:60
లస: పప

భరస : రసగ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-1-145
వయసనస:30
లస: ససస స
1627 AP151000438090
పపరర: వరమక దడసరర

1622 MLJ3311743
పపరర: సనబభబరరవప అరబబ లల

1647 NDX1840694
పపరర: లకడక దనరగ మమమడడ

94-231/500

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:27
లస: ససస స
94-231/502

1650 MLJ3707155
పపరర: ససతమహలకడక మసదలమనడడ

94-231/503

భరస : అమరరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:46
లస: ససస స

Page 59 of 331

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19

1651 NDX1616806
పపరర: వనసకట అశశక కలమమర కసఢడ

94-231/504

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కసఢడ
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:25
లస: పప
1654 MLJ3707031
పపరర: సననత అసబటట

94-231/506

94-231/1048

94-231/508

94-231/511

భరస : లలట కకటటశసర రరవప సనకలల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:69
లస: ససస స
1666 NDX1504068
పపరర: వ పస చసదడ శశఖర బబజవరడ

94-231/514

94-231/1163

94-231/519

తలర : కకటటశసరమక
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:31
లస: పప

94-231/509

1664 NDX1826918
పపరర: పవన కలమమర చనన

1665 NDX1056258
పపరర: అబగదస సనధఅన షపక

1670 MLJ3707239
పపరర: కకటటశసరమక ఒసటటపపల

1673 MLJ3707247
పపరర: కకటమక మసచడల

94-231/522

1676 NDX2031193
పపరర: రససల నడయక దదపరవథ

94-231/512

1679 NDX3184629
పపరర: గగమకలమర భభగఖ లకడక
తసడడ:డ గగమకలమర సనబబరరవప
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:20
లస: ససస స

94-231/510

94-231/513

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:34
లస: పప
94-231/515

1668 NDX2636900
పపరర: బడహకస గరజల

94-231/1049

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరజల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:22
లస: పప
94-231/517

1671 NDX2031144
పపరర: రరమగలమక దదపరవథ

94-231/518

భరస : రససల నడయక దదపరవథ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:51
లస: ససస స
94-231/520

1674 NDX1785734
పపరర: శకనవరస రరవప లసకర

94-231/521

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లసకర
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:36
లస: పప
94-231/523

తసడడ:డ లఖఖ దదపరవథ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:56
లస: పప
94-231/1164

94-214/847

1662 NDX2090637
పపరర: వజయ కలమమరర చనన
భరస : వనసకటటససర రరవప చనన
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:53
లస: ససస స

1667 NDX1737602
పపరర: ఓబగల రరడడడ జకకకరరడడడ

94-231/1047

1659 NDX3080470
పపరర: బడహకస గరజల

భరస : లలట ఆసజననయ వర పడసరద సనకలల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకటటకలపవడడ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:51
లస: పప
1678 NDX2725174
పపరర: సనరరసదడ వవనట పపల

1661 NDX1840496
పపరర: జజనస రరణణ సనకలల

1656 NDX2647576
పపరర: లకకణ రరవప కరలలపప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:23
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసనలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:64
లస: ససస స
1675 NDX2063386
పపరర: శకనవరసరరవప కకటటకలపవడడ

94-114/853

తసడడ:డ రరమరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:39
లస: పప

భరస : బడహకస గరజల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:25
లస: ససస స
1672 AP151000438412
పపరర: కకటటశసరమక సప మశశటట

1658 NDX2709277
పపరర: సననత యల మసడల

94-28/853

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరలలపప
ఇసటట ననస:81-1-149
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చనన
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:38
లస: పప
1669 NDX3066784
పపరర: అశసన గరజల

94-231/507

భరస : శకనవరసరరవప యల మసడల
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర చనన
ఇసటట ననస:81-1-150
వయసనస:28
లస: ససస స
1663 NDX1840603
పపరర: నడగరసదడమక సనకలల

1655 AP151000438405
పపరర: నరకల అసబటట

1653 NDX2586675
పపరర: దతవ కకరణ కరలలపప

తసడడ:డ లకకణ రరవప కరలలపప
ఇసటట ననస:81-1-149
వయసనస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-149
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప కరలలపప
ఇసటట ననస:81-1-149
వయసనస:38
లస: ససస స
1660 NDX2090728
పపరర: అరరణ జజఖత చనన

94-231/505

తసడడ:డ బడహకయఖ కసఢడ
ఇసటట ననస:81-1-148
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-149
వయసనస:31
లస: ససస స
1657 NDX2655538
పపరర: శరఖమల కరలలపప

1652 NDX1616632
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కసఢడ

94-231/1050
1677 NDX2711141
పపరర: శకనవరసరరవప యమలమకసడడళళ

తసడడ:డ యమమడతసయమ
ఇసటట ననస:81-1-151
వయసనస:39
లస: పప
94-231/1165

1680 NDX3252434
పపరర: రమదతవ తరరమల శశటట

94-214/933

భరస : రరమ రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:44
లస: ససస స
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1681 NDX3261310
పపరర: చసదడశశఖర తరరమల శశటట

94-215/1215

తసడడ:డ రరమ రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:24
లస: పప
1684 NDX2031508
పపరర: రరమన జ బభబగ రరయనకకటట

94-231/525

1685 NDX2031425
పపరర: భవరన శసకర రరయనకకటట

94-232/891

1690 NDX1699083
పపరర: మమననపలర పరవన పసడయమసక

94-231/530

1688 AP151000435392
పపరర: శసకరశవ మమననపలర

తసడడ:డ మమననపలర శసకర శవ
ఇసటట ననస:81-1-154
వయసనస:26
లస: ససస స
94-231/533

1694 MLJ3707007
పపరర: అసజల గగవసద పపరస
తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:30
లస: ససస స

1696 NDX1095421
పపరర: శకదతవ గగవసదపపరస

1697 MLJ3706991
పపరర: ససత గగవసద పపరస

94-231/536

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:50
లస: ససస స
94-231/542

భరస : సరసబరరడడడव
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:67
లస: ససస స

94-231/531

1703 NDX1616715
పపరర: శశశలజ కరచరర

94-231/545

1706 MLJ3706439
పపరర: ససత జకకకరరడवడడ

94-231/534

1709 NDX2159656
పపరర: సరగజన చడమరరస
భరస : సరసబశవరరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:70
లస: ససస స

1689 MLJ1896901
పపరర: కకషషబభబభజ రరవప మమననపలర

94-231/529

1692 NDX2063378
పపరర: కనక దనరగ గసట

94-231/532

1695 NDX1323484
పపరర: నడగ లకకక నలర గగసడ

94-231/535

భరస : సనరరష
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/537

1698 MLJ1899038
పపరర: వనసకటనరసమక గసజ

94-231/538

భరస : రమణడరరవప
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:49
లస: ససస స
94-231/540

1701 MLJ3705902
పపరర: మమరరత రరవప గగవసదనపపరస

94-231/541

తసడడ:డ మసరసనడడవప
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:32
లస: పప
94-231/543

1704 NDX1567967
పపరర: సరయ పసడయమసక నల

94-231/544

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:29
లస: ససస స
94-231/546

భరస : శకనవరసరరడడడव
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:44
లస: ససస స
94-231/548

94-231/527

భరస : వనసకటటససరరర గసట
ఇసటట ననస:81-1-154
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : శసకర కరచరర
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : శకనన బగచరరజల
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:40
లస: ససస స
1708 MLJ3706421
పపరర: రరఘవమక జకకకరరడడడव

1700 MLJ3703600
పపరర: ఆసజననయగలల గగవసదపపరస

1686 NDX2031714
పపరర: గగరర శసకర రరయన

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:81-1-153
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:25
లస: ససస స
1705 NDX2159664
పపరర: భభరత బగచరరజల

94-231/528

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-155
వయసనస:46
లస: ససస స
94-231/539

94-231/524

తసడడ:డ కకటయఖ రరయన
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:53
లస: పప

భరస : కకషష బభబభజ రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:81-1-154
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బభబభజ రరవప మమననపలర
ఇసటట ననస:81-1-154
వయసనస:27
లస: పప

1702 NDX1775784
పపరర: మమధనరర బబ లశశటట

94-231/526

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:81-1-153
వయసనస:50
లస: పప
1691 AP151000438097
పపరర: రతన మసజరర మమననపలర

1683 NDX2106426
పపరర: అరవసద బభబగ రరయనకకటట

తలర : రరజఖ లకడక రరయన
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:30
లస: పప

తలర : రరజఖ లకడక రరయన
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:33
లస: పప

1687 NDX2633311
పపరర: లకడకాసాస వనసకట మమనక
చలర గగసడర
భరస : బభల కకషష చలర గగసడర
ఇసటట ననస:81-01-152
వయసనస:25
లస: ససస స

1699 AP151000438497
పపరర: ససతమక గగవసదపపరస

94-216/836

తసడడ:డ రరమ రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:24
లస: పప

తలర : రరజఖ లకడక రరయన
ఇసటట ననస:81-1-152
వయసనస:32
లస: పప

1693 NDX1486944
పపరర: వ వ ఎన భభరత మమననపలర

1682 NDX3256369
పపరర: చసదడ శశఖర తరరమల శశటట

1707 AP151000438503
పపరర: సనమతదతవ కకమమకరర

94-231/547

భరస : వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:56
లస: ససస స
94-231/549

1710 NDX1840728
పపరర: సనరరష నలర గగసడ

94-231/550

తసడడ:డ శసకర రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:37
లస: పప
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1711 AP151000435403
పపరర: శకనవరసరరడడడ జకకకరరడवడడ

94-231/551

తసడడ:డ సరసబరరడడడव
ఇసటట ననస:81-1-156
వయసనస:47
లస: పప
1714 NDX1480060
పపరర: పడతడప కలమమర ఉలమపప

1712 NDX2159805
పపరర: వజయలకడక ఆవపల

భరస : కలపపర సరసమ ఆవపల లలట
ఇసటట ననస:81-1-157
వయసనస:62
లస: ససస స
94-231/554

భరస : శరఖమసనసదరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:60
లస: ససస స

94-231/557
1717 NDX2159896
పపరర: నడగ వనసకట పవన కలమమర
బబజవరడ
తసడడ:డ ససత రరమ ఆసజననయగలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:30
లస: పప

1718 NDX2159904
పపరర: ససతడ రరమ ఆసజననయగలల
బబజవరడ
తసడడ:డ సరసబయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:52
లస: పప

1720 NDX2849792
పపరర: పడకరశ చమట

1721 NDX3117918
పపరర: కలమమర సరసమ కరపపల

94-232/1102

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చమట
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-1-160
వయసనస:35
లస: ససస స
1726 AP151000438244
పపరర: సనబబలకడక గగసటక
భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-162
వయసనస:64
లస: ససస స
1729 NDX2632396
పపరర: కకషష కలమమర గదతద

94-231/1052

94-231/568

94-231/570

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:58
లస: ససస స

94-232/1103

1724 NDX0133058
పపరర: పవన కలమమర అడపర

1727 MLJ3701703
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగసటకव

1730 MLJ3317609
పపరర: వజయకలమమరర అడపర

1733 NDX3187002
పపరర: శసకర రరవప మమడబబ యన

1736 MLJ3319134
పపరర: ఝమనస కరకలమమనన

1739 MLJ1888627
పపరర: రరమమహన కరరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:37
లస: పప

1722 NDX0134049
పపరర: వషష
ష పసడయ అడపర

94-231/560

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-160
వయసనస:35
లస: ససస స
94-231/562

1725 AP151000438240
పపరర: ఆదధలకడక గగసటక

94-231/563

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-1-162
వయసనస:44
లస: ససస స
94-231/565

1728 NDX2835668
పపరర: వనసకట దనరగ హననమమన రరడడ
గగసటక
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:81-1-162
వయసనస:18
లస: పప

94-231/566

1731 MLJ3311511
పపరర: పడసరదరరవప అడపర

94-231/1166

94-231/567

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-165
వయసనస:60
లస: పప
94-230/968

1734 NDX1826728
పపరర: జజనకక చరరచపల

94-231/569

భరస : మణణ దదప కలమమర సకలమ
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:27
లస: ససస స
94-231/571

భరస : శవ రరమ కకషష కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:36
లస: ససస స
94-231/573

94-231/1051

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:35
లస: పప

భరస : పరసడడయ రరజన మగరరగరశన
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:35
లస: ససస స
1738 NDX0607051
పపరర: శకలసతల వననగసడర

1719 NDX2666725
పపరర: పడకరశ చమట

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-1-165
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ దధననష కలమమర బ జరసన
ఇసటట ననస:81-1-169
వయసనస:26
లస: ససస స
1735 NDX0391581
పపరర: పరసడడ అమకళ

94-231/559

తసడడ:డ వనసకటరరడवడడ
ఇసటట ననస:81-1-162
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-164
వయసనస:33
లస: పప
1732 NDX1775503
పపరర: మనల జరసన

94-231/556
1716 NDX1826843
పపరర: యస ఎన వ సరయకకషష
మహహశ బబజవరడ
తసడడ:డ ససతడరరమమసజననయగలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-1-160
వయసనస:39
లస: పప
94-231/564

94-231/553

94-231/555

తసడడ:డ దనరగ రరవప కరపపల
ఇసటట ననస:81-1-159
వయసనస:21
లస: పప
94-231/561

1713 NDX1479956
పపరర: నడగమణణ వపలపప

భరస : పడతడప కలమమర వపలపప
ఇసటట ననస:81-1-158
వయసనస:55
లస: ససస స

1715 JBV0918771
పపరర: రతనకలమమరర కరకలమమనన

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప ఉలమపప
ఇసటట ననస:81-1-158
వయసనస:61
లస: పప

1723 MLJ3706942
పపరర: హరర పసడయమ అడపర

94-231/552

1737 AP151000438398
పపరర: బభలమక హరరమణణకఖస

94-231/572

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/574

1740 MLJ3702305
పపరర: పసడకయ రరజన మగరరగరశన

94-231/575

తసడడ:డ మగరరగరశన రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:42
లస: పప
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1741 NDX2159698
పపరర: రరస తలక జమమలలరరర

94-231/576

తసడడ:డ జసగగజ జమమలలరరర
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:44
లస: పప
1744 NDX2106459
పపరర: ససరరప యరకగగపపల

94-231/578

94-231/581

94-231/584

94-232/1108

94-231/586

94-231/589

94-231/592

తసడడ:డ జగగ యఖव
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:47
లస: పప

1754 NDX3032398
పపరర: Raheema Shaik

1757 NDX1616640
పపరర: గగరర రసగగగర

1760 MLJ3707502
పపరర: జయలకడక భభజన పలర

1763 MLJ3707478
పపరర: నడగరసదడమక నడడసపలర

94-231/595

1766 MLJ1881457
పపరర: శకనవరసన జజననకలటట

94-237/976

1769 NDX1380187
పపరర: రరమమసజననయగలల ససదస
తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:50
లస: పప

1749 SQX1747385
పపరర: లకడక దనరగ యరగగపపల

95-143/623

1752 NDX3000957
పపరర: సనబబరరయగడడ చలమర

94-232/1107

1755 NDX1840660
పపరర: శరకవరణణ కలమమరర అరవపలర

94-231/585

భరస : బభలమజ అరవపలర
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/587

1758 NDX0441493
పపరర: వరలకడక జజనడనకలటట

94-231/588

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:38
లస: ససస స
94-231/590

1761 MLJ3707445
పపరర: అసనతవనసకటలకడకव మమచరర व

94-231/591

భరస : వనసకట సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:61
లస: ససస స
94-231/593

1764 MLJ3703428
పపరర: శకనవరసరరవపव మమచరర व

94-231/594

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:31
లస: పప
94-231/596

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:37
లస: పప
94-231/598

94-231/580

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-1-359
వయసనస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:37
లస: పప
1768 NDX0755371
పపరర: శకనవరసరచడరర రసగగజव

94-232/162

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : శకమనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:63
లస: ససస స
1765 MLJ3703923
పపరర: బభల సనబడహకణఖస గగడడవరడ

1751 NDX1339795
పపరర: మలలర శరకవణణ

1746 NDX1420843
పపరర: సరగజన యయరకగగపపల

భరస : హననమమన యరగగపపల
ఇసటట ననస:81-1-172
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చడరర రసగగగర
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరచడరరव
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:38
లస: ససస స
1762 MLJ3707486
పపరర: బసవనశసరమక జజనడనకలటట

94-231/582

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-1-956
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:33
లస: ససస స
1759 NDX0760421
పపరర: గగరర రసగగజव

1748 AP151000435344
పపరర: మగరహరర ఎరగగపపల

94-232/1104

భరస : మగరహరర రరవప యయరకగగపపల
ఇసటట ననస:81-1-171
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:81-1-219
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-1-359
వయసనస:25
లస: ససస స
1756 MLJ3707460
పపరర: చసదధక
డ మమచరర व

94-231/579

తసడడ:డ పపద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-1-171
వయసనస:60
లస: పప

భరస : హననమమన యరకగగపర
ఇసటట ననస:81-1-172 0 lane
వయసనస:23
లస: ససస స
1753 NDX3000932
పపరర: లలహహత చలమర

1745 NDX1826652
పపరర: రరజఖలకడక సకలమ

1743 NDX3190303
పపరర: శరసత కలమమరర మమడబబ యన

భరస : శసకర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : కరరణకలమమర చడవల
ఇసటట ననస:81-1-171
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ యయరకగగపపల
ఇసటట ననస:81-1-171
వయసనస:26
లస: పప
1750 NDX2466159
పపరర: లకడక దనరగ

94-231/577

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-170
వయసనస:64
లస: పప

భరస : పపదద వనసకటటష యరకగగపపల
ఇసటట ననస:81-1-171
వయసనస:25
లస: ససస స
1747 NDX1840322
పపరర: పపదద వనసకటటశ యయరకగగపపల

1742 AP151000435352
పపరర: ఆసజననయగలల కరరరమమరర

1767 NDX1840637
పపరర: బభలమజ అరవపలర

94-231/597

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:42
లస: పప
94-231/599

1770 MLJ3703444
పపరర: సరసబశవరరవప భభజనపలర

94-231/600

తసడడ:డ చన వనసటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:56
లస: పప
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1771 MLJ1883081
పపరర: శకమనడనరరయణ జజననకలటట

94-231/601

తసడడ:డ రసగనడయకలలల
ఇసటట ననస:81-2-6
వయసనస:70
లస: పప
1774 NDX1325166
పపరర: తడళరపవడడ మలలర శసరర

94-231/604

94-231/607

94-231/610

94-231/613

94-231/616

94-231/619

94-231/622

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:81-2-115
వయసనస:42
లస: ససస స

1784 NDX0848564
పపరర: శకనవరసరరవప చదలవరడ

1787 NDX2159938
పపరర: రరమమరరవప తడలర పవడడ

94-232/164

94-231/614

1779 MLJ3707528
పపరర: వలయలకడక వషష
ష మలకల

94-231/609

1782 MLJ3311842
పపరర: నడరరయణరరవప సరమగల

94-231/612

1785 MLJ3703907
పపరర: శక రరమమమరరస వషష
ష మలకల

94-231/615

తసడడ:డ శవకరశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:55
లస: పప
94-231/617

94-231/618
1788 MLJ3708435
పపరర: వనసకట రమణ మగసలమడడగగ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-9
వయసనస:36
లస: ససస స

94-231/620 1791 MLJ3702701
94-231/621
1790 MLJ3708443
పపరర: రరమకకటమక మగసలమడడగగ
పపరర: సరసబశవరరవప మగసలమడడగగ

1793 NDX2648038
పపరర: హహసపన వల షపక

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-9
వయసనస:41
లస: పప
94-231/1072

1796 NDX1339415
పపరర: నరసమక బబతపవడడ

1799 NDX2031680
పపరర: రరజఖ లకడక రరయన
తసడడ:డ కకటయఖ కకటటకలపవడడ
ఇసటట ననస:81-2-153
వయసనస:50
లస: ససస స

1794 NDX2472645
పపరర: ధనలకడక koduru

94-232/163

భరస : నడగరశసర రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:81-2-28
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/165

భరస : నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-40Q
వయసనస:66
లస: ససస స
94-231/623

94-231/606

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:81-2-24
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:81-2-28
వయసనస:44
లస: పప
1798 NDX1480094
పపరర: ధనలకడక బసడడ

94-231/611

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-9
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-9
వయసనస:46
లస: పప
1795 NDX2472660
పపరర: నడగరశసర రరవప కకడసరర

1781 NDX1909441
పపరర: ఉదయ కలమమర వనమ

1776 NDX1965948
పపరర: జజఖత జనపరల

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలమసలమ తడలర పవడడ
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:88
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-9
వయసనస:41
లస: ససస స
1792 MLJ3702719
పపరర: వనసకటరరవప మగసలమడడగగ

94-231/608

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:66
లస: పప
1789 MLJ3318839
పపరర: శవ తతట

1778 MLJ3708633
పపరర: వనసకటరమణ కకల

94-231/603

భరస : లకకణ రరవప జనపరల
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:42
లస: ససస స

తలర : ఉష రరణణ వనమ
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:50
లస: పప
1786 MLJ3703915
పపరర: శకరరమమమరరస గగడడవరడ

94-231/605

భరస : వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : శకరరమసరససస స
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:56
లస: ససస స
1783 AP151000435035
పపరర: తడమమరరస తడళళపవడడ

1775 MLJ3317955
పపరర: కకషషకలమమరర తడళళపవడడ

1773 NDX1343854
పపరర: కలలగగరర లకకక కలమమరర

తసడడ:డ రరమగడడ
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : తడమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:41
లస: ససస స
1780 MLJ3707544
పపరర: వనసకట దనరగ గగడడవరడ

94-231/602

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-2-7
వయసనస:34
లస: ససస స
1777 NDX0849158
పపరర: చదలవరడ కలరన

1772 MLJ3707536
పపరర: చసదధక
డ వషష
ష మలకల

1797 NDX2577294
పపరర: లకడక సరగజన మగననలలరర

94-142/1127

భరస : వనసకట సనబబ రరయగడడ
ఇసటట ననస:81-2-58
వయసనస:45
లస: ససస స
94-231/624

1800 NDX2063394
పపరర: వనసకటటససరరర గసట

94-231/625

తసడడ:డ సనబభబరరవప గసట
ఇసటట ననస:81-2-154
వయసనస:75
లస: పప

Page 64 of 331

1801 NDX1940171
పపరర: గసగ బబ రరక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-231/626

భరస : సనబభబరరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:81-2-158
వయసనస:39
లస: ససస స
1804 NDX1965658
పపరర: తడవనణణ బబ డ

1802 NDX2175843
పపరర: శకదతవ ఏదర

తసడడ:డ వనసకటటససరరర ఏదర
ఇసటట ననస:81-2-159
వయసనస:27
లస: ససస స
94-232/166

భరస : శకనవరసరరవప బబ డ
ఇసటట ననస:81-2-174
వయసనస:31
లస: ససస స

1805 NDX1604884
పపరర: సననత సప మ

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-2-174
వయసనస:60
లస: పప

భరస : రరజరసదడ తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:43
లస: ససస స
1813 NDX1575028
పపరర: భభగఖ లకడక కకతస మమసన

94-232/172

తసడడ:డ అపరరరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:55
లస: పప
1819 MLJ3709847
పపరర: అయయషర పరరసన షపక

94-232/177

తసడడ:డ ఇబడహహసషరరఫ
ఇసటట ననస:81-2-178
వయసనస:36
లస: పప
1825 NDX2349751
పపరర: వనసకటటశసరరర వననకకసడ
తసడడ:డ సనబబయఖ వననకకసడ
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:57
లస: పప
1828 AP151000438223
పపరర: సరమమమ జఖస బభలననన
భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:72
లస: ససస స

1814 NDX1510552
పపరర: భడమరరసభ మమజరటట

94-232/173

94-232/171

1817 MLJ3705134
పపరర: సనబభబరరవపव కకతస మమసనव

1820 AP151000438271
పపరర: రజయమబబగస షపక

1823 AP151000435565
పపరర: షపక ఇబడహహస షరరఫ

1826 MLJ3709441
పపరర: రరధధక దళవరయ

1829 MLJ3311149
పపరర: వజయమమహన సరగరనడడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:43
లస: పప

94-231/1211

1815 NDX2063212
పపరర: సనబభబయమక కకతస మమసన

94-232/174

భరస : సనబభబరరవప కకతస మమసన
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:51
లస: ససస స
94-232/176

1818 NDX2823730
పపరర: రరజరసదడ తడడకమళర

94-232/1119

తసడడ:డ గగరరనడథస తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:50
లస: పప
94-232/178

1821 MLJ3311016
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

94-232/179

తసడడ:డ ఇబడహహసషరరఫ
ఇసటట ననస:81-2-178
వయసనస:33
లస: పప
94-232/181

1824 NDX2349157
పపరర: కరసస రరజరశసరర పగడడల

94-231/629

భరస : వనసకటటశసరరర పగడడల
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:42
లస: ససస స
94-232/182

భరస : సరగరనడడ వజయమమహన
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:37
లస: ససస స
94-232/184

1809 NDX1604793
పపరర: అనల కలమమర అడదల

భరస : వనసకటటశసరరర కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ షరరఫ
ఇసటట ననస:81-2-178
వయసనస:60
లస: పప
94-231/630

94-232/168

94-231/1172 1812 NDX3263258
1811 NDX2837466
పపరర: ఏన బ ఆర పవన గగపస మమజరటట
పపరర: లలమవత కలరపరటట

భరస : ఇబడహహసషరరఫ
ఇసటట ననస:81-2-178
వయసనస:50
లస: ససస స
94-232/180

1806 MLJ3709953
పపరర: సనజజత అడదల

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-175
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:57
లస: పప

భరస : ఉమర షరరఫ
ఇసటట ననస:81-2-178
వయసనస:34
లస: ససస స
1822 MLJ3311057
పపరర: ఇసరకయల షరరఫ షపక

94-232/170

భరస : రరమ కకషష రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:48
లస: ససస స
94-232/175

94-231/628

భరస : వనసకట ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-174
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప కకతస మమసన
ఇసటట ననస:81-2-176
వయసనస:25
లస: ససస స
1816 NDX1510537
పపరర: రరమకకషష రరవప మమజరటట

94-232/167

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:81-2-175
వయసనస:34
లస: ససస స
94-231/1171

1803 NDX2159847
పపరర: దనరగ ఏదర

భరస : వనసకటటససరరర ఏదర
ఇసటట ననస:81-2-159
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : సనధడకర
ఇసటట ననస:81-2-174
వయసనస:32
లస: ససస స

94-232/169 1808 NDX1604843
1807 AP151000435073
పపరర: వనసకటససరఖనడరరయణ అడదల
పపరర: అడదల కరరణ

1810 NDX2917722
పపరర: ధనలకడక తడడకమళర

94-231/627

1827 AP151000438610
పపరర: పరరసత సరగరననడడ

94-232/183

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:62
లస: ససస స
94-232/185

1830 NDX1339431
పపరర: శకనవరస రరవప బటట గరరర

94-232/186

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:46
లస: పప
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1831 MLJ3311131
పపరర: సరసబశవరరవప సరగరననడడ

94-232/187

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-180
వయసనస:66
లస: పప
1834 NDX1228592
పపరర: నడగరరజ రరడడ

94-232/190

1835 NDX1228857
పపరర: నడగ వనసకట దధననశ చకరక

94-232/193

1838 NDX2691897
పపరర: గరఠమకథడ మమధనరర జమల

1841 MLJ3710266
పపరర: అరరణడ రరచరర

తసడడ:డ హననమసత రరవప శక పపరసబదనరర
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:29
లస: పప

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:31
లస: ససస స

1843 MLJ3705829
పపరర: సరసబశవరరవప రరచరర

1844 MLJ3705787
పపరర: రరజరష రరచరర

94-232/196

తసడడ:డ బగచచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:31
లస: పప
1846 NDX2734978
పపరర: వనసషషవ జమల

94-232/1120

94-231/631

94-231/634

తసడడ:డ వరలయమ షపక
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:32
లస: పప

94-232/194

1853 NDX2455202
పపరర: పదడకవత రగకకస

94-231/637

1856 NDX1966037
పపరర: శవ రరడడ శరకకల

94-232/197

1859 NDX1699265
పపరర: శకనన నడయక రరమమవతష

1839 NDX2894814
పపరర: జయ పపరసబదసరర

94-231/1173

1842 AP151000438136
పపరర: భభగఖలకడక చకరక

94-232/195

1845 MLJ3705779
పపరర: బగచచయఖ రరచరర

94-232/198

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:61
లస: పప
94-235/22

94-231/632

1848 NDX2736916
పపరర: హననమసత రరవప పపరస
బమదసరర
తసడడ:డ తరర వనస గలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:61
లస: పప

94-235/919

1851 NDX1638222
పపరర: రమమదతవ చలమర

94-231/633

భరస : కకటటశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/635

1854 NDX1380161
పపరర: లసగమక దతవరరజ గటటట వ

94-231/636

భరస : సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/638

తసడడ:డ వర రరడడడ శరకకల
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:28
లస: పప
94-231/640

94-232/192

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : హహ తడ నడయక బభణవత
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:53
లస: ససస స
1858 NDX1638255
పపరర: కరలలశ షపక

1850 NDX1965716
పపరర: పసచచమక కరచరర

1836 NDX1055953
పపరర: నడగ వనసకట అవనడష చకరక

భరస : హననమసత రరవప పపరసబదసరర
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప కరచరర
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హహట నడయక బభణవత
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:34
లస: ససస స
1855 NDX1699240
పపరర: లకడక బభయ బభణవత

94-230/915

భరస : శకనవరస రరచరర
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:25
లస: ససస స
1852 NDX1699190
పపరర: అసజ బభయ బభణవత

1847 NDX1959800
పపరర: సరరత రరచరర

94-232/189

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-183
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ బగచచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సనదరరన జమల
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:20
లస: ససస స
1849 NDX1346220
పపరర: శరసత శక దతవరరజగరటటవ

94-232/191

తసడడ:డ సనదరరన అళళసర జమల
ఇసటట ననస:81-2-184
వయసనస:21
లస: ససస స
94-231/1174

1833 MLJ3311628
పపరర: నరసససహరరవప రరడడడ

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-2-182
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-183
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-183
వయసనస:55
లస: పప
1840 NDX2894848
పపరర: రవ కకరణ శక పపరసబదనరర

94-232/188

తసడడ:డ బగచచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-182
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-183
వయసనస:25
లస: పప
1837 AP151000435487
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చకరక

1832 MLJ3705811
పపరర: శకనవరసరరవప రరచరర

94-231/639
1857 NDX1380153
పపరర: వనసకట సనరరష దతవరరజ గటటట వ

తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:30
లస: పప
94-231/641

తసడడ:డ సనబభబ రరవప నడయక రరమమవతష
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:34
లస: పప

1860 NDX1504324
పపరర: రవ బభబగ కకమమకరర

94-231/642

తసడడ:డ వనసకటసరసమ కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:38
లస: పప
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1861 NDX2455210
పపరర: గగరర శసకర రరవప రగకకస

94-231/643

తసడడ:డ ససరరఖ రరవప లలట రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:48
లస: పప
1864 NDX2648244
పపరర: గగరర శసకర రరవప రగకకస

తసడడ:డ సనబభబ రరవప దతవరరజ గటటట వ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:53
లస: పప
94-231/1068

తసడడ:డ ససరఖ రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:48
లస: పప
1867 AP151000438551
పపరర: రరకకకణమక దసడడ

94-232/201

94-232/204

1868 MLJ3705761
పపరర: కరశరరడడడ దసడడ

1871 AP151000438609
పపరర: అరరణడదతవ కకలమర

94-232/207

1874 MLJ3319258
పపరర: లకడక చమటభ

1877 NDX2159813
పపరర: కనకమక చతననసశశటట

తసడడ:డ వనసకట హరర మహన నలర గగపప
ఇసటట ననస:81-2-188
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : బభల గగరవయఖ చతననసశశటట
ఇసటట ననస:81-2-188
వయసనస:69
లస: ససస స

1879 AP151000438521
పపరర: రమమదతవ కకమకలపరటట

1880 MLJ3705035
పపరర: రవ కకమకలపరటట

94-232/209

భరస : రవ
ఇసటట ననస:81-2-188
వయసనస:47
లస: ససస స
1882 MLJ3710043
పపరర: శకలత బతష
స ల

94-232/212

తసడడ:డ వశశసససర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-189
వయసనస:32
లస: ససస స
1885 NDX1444744
పపరర: ఆనసద బతష
స ల

94-232/215

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:29
లస: ససస స

94-232/205

1872 MLJ1885854
పపరర: నడగమలలర శసర రరవప కకలమర

94-231/646

1875 NDX2836252
పపరర: వనసకటమక నలర పరటట

94-231/648

94-232/1121

1878 AP151000438375
పపరర: అనససయదతవ నశరసకర

94-232/208

భరస : నరకలపడసరద nishshankar
ఇసటట ననస:81-2-188
వయసనస:44
లస: ససస స
94-232/210

1881 NDX1827874
పపరర: సనధ రరణణ బతష
స ల

1883 MLJ3710035
పపరర: రరత కలమమరర బతష
స ల

1884 MLJ3318854
పపరర: సరససత కకలర

భరస : చతననకరశవపలల
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:47
లస: ససస స

94-232/206

భరస : మగనయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:81-2-187
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరతష కలమమరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-2-189
వయసనస:27
లస: ససస స

1889 MLJ3317914
పపరర: పరరసత బసడడव

94-232/203

తసడడ:డ శవనడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-186
వయసనస:36
లస: పప

94-232/213

94-232/211

94-232/214

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-189
వయసనస:55
లస: ససస స
94-232/216

తసడడ:డ వజయ భభసకర రరడడ గణప
ఇసటట ననస:81-2-192
వయసనస:22
లస: ససస స
94-232/218

1869 AP151000435483
పపరర: చననచలమయఖ దసడడ

తసడడ:డ కకషషమనడయగడడ kommalapati
ఇసటట ననస:81-2-188
వయసనస:51
లస: పప

1886 NDX2372167
పపరర: వనత గణప

94-232/200

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:67
లస: పప

భరస : వశశసససరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-189
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ
ఇసటట ననస:81-2-189
వయసనస:26
లస: పప
1888 NDX0974287
పపరర: నడగమలలర శసరర ససహహచ

94-232/202

భరస : వజయమరరవప
ఇసటట ననస:81-2-187
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/647

1866 MLJ3710258
పపరర: వనసకరయమక రరచరర
భరస : బగటచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-186
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:81-2-186
వయసనస:59
లస: పప
1876 NDX1720300
పపరర: దదపసస భవరన నలర గగపప

94-232/199

తసడడ:డ చనబభలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవనడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-186
వయసనస:33
లస: ససస స
1873 AP151000435120
పపరర: శవనడగరశసరరరవప కకలమర

1865 NDX0606772
పపరర: కవతడ కలమమరర దసడ

94-231/645

తసడడ:డ సప మర నడయక బనవతష
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ చలమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : చననచలమయఖ
ఇసటట ననస:81-2-185
వయసనస:62
లస: ససస స
1870 MLJ1889930
పపరర: యశశద కకలమర

94-231/644 1863 NDX1699257
1862 NDX1380146
పపరర: సనబభబ రరవప దతవరరజ గటటట వర
పపరర: హహట నడయక బనవతష

1887 NDX2372142
పపరర: శరసత పసడయమ గణప

94-232/217

తసడడ:డ వజయ భభసకర రరడడ గణప
ఇసటట ననస:81-2-192
వయసనస:24
లస: ససస స
94-232/219

1890 MLJ3318672
పపరర: ఆదధలకడక చలమర

94-232/220

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:49
లస: ససస స
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1891 MLJ3706736
పపరర: వనసకరయమక వనసగళసపటట

94-232/221

భరస : బభలమసరసన రరవప
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:72
లస: ససస స
1894 MLJ3310729
పపరర: బగజరబభబగ మమచవరపప

94-232/224

94-232/227

94-232/230

94-232/233

94-225/1301

94-232/237

94-232/1122

తసడడ:డ చతనడనకరశసరర
ర బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-199
వయసనస:90
లస: పప

1904 AP151000435075
పపరర: శవయఖ మమచవరపప

1907 NDX2455228
పపరర: కళళఖణ ససదద

1910 AP151000435003
పపరర: కకసడలరరవప కరలస

1913 NDX2913952
పపరర: జజఖత ససదద డ

94-237/830

1916 MLJ3310810
పపరర: చతననకరశవపలల బసడడ

94-232/234

1919 NDX2350098
పపరర: అలవనలల మసగ తడయమరర
మగరరగరసర
భరస : రరజ కలమమర మగరరగరస
ఇసటట ననస:81-2-200
వయసనస:37
లస: ససస స

1899 AP151000438229
పపరర: నడగమలలర శసరర మమచవరపప

94-232/229

1902 NDX1698986
పపరర: తడరకరశసర రరవప తతట

94-232/232

1905 NDX1965641
పపరర: వనసకటరమణ రరవప తతట

94-232/235

తసడడ:డ కరవనససర రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:73
లస: పప
94-231/649

1908 NDX2366904
పపరర: అనతడ కటటకర

94-232/236

భరస : చటటట కటటకర
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:26
లస: ససస స
94-232/238

1911 AP151000435023
పపరర: శకనవరసరరవప కరలస

94-232/239

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:57
లస: పప
94-232/1123

1914 NDX2913945
పపరర: కరరణ ససదద డ

94-232/1124

తసడడ:డ వనసకలసట రరవప ససదద డ
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/246

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-199
వయసనస:53
లస: పప
94-232/1125

94-232/226

తసడడ:డ రమణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:33
లస: పప

భరస : వనసకలసట రరవప ససదద డ
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:39
లస: ససస స

భసధనవప: జజఖత శదద
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:43
లస: పప
1918 NDX3116324
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడడ

94-232/231

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస ససదద డ
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:44
లస: పప
1915 NDX2700813
పపరర: వనసకలసట రరవప శదద

1901 NDX1720615
పపరర: వననద కలమమర తతట

1896 NDX2117902
పపరర: సనశల మమచవరపప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకలసట రరవప ససదద
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరకకసగరధర రరవప కటటకర
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:33
లస: పప
1912 NDX2913788
పపరర: వనసకలసట రరవప ససదద డ

94-232/228

తసడడ:డ మగరహరర
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకలసట రరవప శదద
ఇసటట ననస:81-2-195
వయసనస:18
లస: ససస స
1909 NDX2387991
పపరర: చటటట కటటకర

1898 MLJ1894344
పపరర: అనసతలకడక చమట

94-232/223

భరస : బగజర బభబగ మమచవరపప
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:49
లస: పప
1906 NDX2699643
పపరర: కరరణ శదద

94-232/225

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:63
లస: ససస స
1903 MLJ3311727
పపరర: సరసబశవరరవప చమటభ

1895 NDX0694885
పపరర: సనబభబరరవప చలమర

1893 MLJ3705860
పపరర: శశకలమమర చలమర

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సనబబనన
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:57
లస: పప

భరస : మగరళ మమచవరపప
ఇసటట ననస:81-2-194
వయసనస:33
లస: ససస స
1900 NDX1965674
పపరర: లకడక బభయ తతట

94-232/222

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-2-193
వయసనస:37
లస: పప
1897 NDX2022051
పపరర: తడవనణణ మమచవరపప

1892 NDX0413591
పపరర: మగరళ మమచవరపప

1917 NDX2641074
పపరర: కకటటశసరర బసడడ

94-232/896

భరస : చతనడనకరశసరర
ర బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-199
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/650

1920 NDX1833012
పపరర: సనకనఖ ఆఠరకకలరర

94-222/38

భరస : సతఖనడరరయణ ఆఠరకకలరర
ఇసటట ననస:81-2-210
వయసనస:29
లస: ససస స
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94-231/655

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మనననస
ఇసటట ననస:81-2-210
వయసనస:22
లస: ససస స
1924 MLJ3705654
పపరర: ఏడడకకసడలల మనననస

94-232/255

94-232/1127

94-232/260

94-232/265

94-232/268

1945 NDX1228394
పపరర: సలమ షపక

94-232/270

94-232/1213

తసడడ:డ మమలమల షపక shaik
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:35
లస: పప

94-232/262

1934 NDX2455178
పపరర: శవసనధరరణణ కకసడడశశటట

1937 MLJ3318433
పపరర: సనబభబయమక కకసడడశశటట

1940 NDX3201928
పపరర: మగరళ కకషష కకలలకలలపఅల

94-232/273

94-232/266

1929 NDX1420819
పపరర: అనసష రగకకస

94-232/259

1932 MLJ3705639
పపరర: రవతతజ రగకకస

94-232/263

1935 NDX0561019
పపరర: అసజనడ దతవ తతట

94-232/267

భరస : చసదడ శశఖర thota
ఇసటట ననస:81-2-214
వయసనస:36
లస: ససస స
94-232/269

1938 NDX3228756
పపరర: వజయ రరణణ కకలలకలలపలర

94-231/1200

భరస : వనసకట రమణ రరవప కకలలకలలపలర
ఇసటట ననస:81-2-215
వయసనస:43
లస: ససస స
94-232/1128

1941 NDX3200250
పపరర: మగరళ కకషష కకలలకలలపఅల

94-232/1129

తసడడ:డ వననత రమణ రరవప కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:81-2-215
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ వననత రమణ రరవప కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:81-2-215
వయసనస:27
లస: పప

1943 NDX1228451
పపరర: నసరరననసర షపక

1944 NDX1228493
పపరర: నసరర హన షపక

94-232/271

1946 AP151000438208
పపరర: రహకతషననసర షపక

1949 AP151000435222
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:67
లస: పప

94-232/272

భరస : కరలలష shaik
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:30
లస: ససస స
94-232/274

భరస : మమలమల shaik
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:52
లస: ససస స
94-232/276

94-232/257

తసడడ:డ వసరసతరరవప rokkam
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:30
లస: పప

భరస : మసరసన వల shaik
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బభషర షపక shaik
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:32
లస: ససస స
1948 MLJ3702040
పపరర: మసరసన వల షపక

1931 NDX0132555
పపరర: రవ కలమమర రగఖకస

1926 MLJ3705647
పపరర: శకనవరసరరవపव బసడడव

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర kondishetty
ఇసటట ననస:81-2-214
వయసనస:75
లస: ససస స

భరస : కకషషరరవప malle
ఇసటట ననస:81-2-215
వయసనస:49
లస: ససస స
1942 NDX3228830
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
కకలలకలలపలర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకలలకలలపలర
ఇసటట ననస:81-2-215
వయసనస:54
లస: పప

94-232/258

భరస : సరసబశవరరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:81-2-214
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప rokkam
ఇసటట ననస:81-2-214
వయసనస:45
లస: ససస స
1939 MLJ3710951
పపరర: పదక మలలర

1928 NDX1852012
పపరర: పడమల రగకకస

94-232/254

తసడడ:డ పరలలలచనव
ఇసటట ననస:81-2-211
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరకవప
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ లచచనన rokkam
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:54
లస: పప
1936 MLJ3706702
పపరర: మమలత రగకకస

94-232/256

భరస : శకనవరస రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వససథ రరవప rokkam
ఇసటట ననస:81-2-213
వయసనస:29
లస: ససస స
1933 MLJ3702057
పపరర: వససతరరవప రగకకస

1925 MLJ3710332
పపరర: అననపవరష బసడడ

1923 NDX1339746
పపరర: మనననస వనసకట నడగ దధననష

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల mannem
ఇసటట ననస:81-2-210
వయసనస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప bandi
ఇసటట ననస:81-2-211
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-211
వయసనస:22
లస: పప
1930 NDX1444405
పపరర: సరసదన రగకకస

94-232/253

భరస : ఏడడకకసడలల mannan
ఇసటట ననస:81-2-210
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర mannam
ఇసటట ననస:81-2-210
వయసనస:43
లస: పప
1927 NDX3040946
పపరర: సరయ కకరణ బసడడ

1922 MLJ3710340
పపరర: అసకమక మనననస

1947 NDX1575036
పపరర: షరహజజన సయఖద

94-232/275

తసడడ:డ కరలలష సయఖద
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:25
లస: పప
94-232/277

1950 NDX2641157
పపరర: నడగగల మర షపక

94-232/897

తసడడ:డ నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-2-216
వయసనస:19
లస: పప
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94-214/931

భరస : శకనవరస రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:81-2-217
వయసనస:52
లస: ససస స
1954 MLJ3705613
పపరర: పపదరతనరరవప కకసడడశశటట

94-232/280

94-231/1158

94-232/284

94-232/898

94-232/286

94-232/289

94-232/292

94-232/295

94-232/298

95-138/1065

1959 AP151000435285
పపరర: నరసససహరరవప పవల

1962 NDX2653327
పపరర: పరల మననహర తడనకకసడ

94-232/899 1965 MLJ3710910
1964 NDX2659241
పపరర: మహహమ రరజ కలమమర తడనకకసడ
పపరర: మగసతడజ గరరక

1967 NDX1228584
పపరర: పదడకవత గగరరకపప శశటట

1970 NDX1228600
పపరర: మణణకసఠ గగరరకపప సపటట

1973 MLJ3706165
పపరర: వనణగగగపరల అపపరకరట

1976 MLJ3710860
పపరర: వజయలకడక సకలమ

94-231/1070

94-232/285

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/287

1968 NDX1569294
పపరర: అజశ అపపకత

94-232/288

తసడడ:డ వనణగగగపరల అపపకత
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:25
లస: పప
94-232/290

1971 MLJ3706173
పపరర: రరజరష అపపరకట

94-232/291

తసడడ:డ కకషష appekat
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:31
లస: పప
94-232/293

1974 NDX2366938
పపరర: పవతడ జజమ

94-232/294

భరస : గణణశ జజమ
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:21
లస: ససస స
94-232/296

1977 NDX0652297
పపరర: సరయ కలమమర బరరటస

94-232/297

భరస : బభలవనసకటగగరరననద గగపరస sakla
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశసరరరవప baraatam
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:41
లస: పప

1979 NDX2849719
పపరర: శకనవరస రరవప యమరర గడడ

1980 NDX2850857
పపరర: మన కలమమరర యరర గడడ

తసడడ:డ కరశవ రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:47
లస: పప

94-232/283

తసడడ:డ మగరళ తడనకకసడ
ఇసటట ననస:81-2-221
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషషన appekat
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:53
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర baraatam
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:36
లస: ససస స
1978 NDX0907311
పపరర: గగరరనధ రరయగగపరస సకలమ
బభలవనసకట
తసడడ:డ నడగరశసరరరవప sakla
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:71
లస: పప

94-231/1069

తసడడ:డ శకరరమగలల gurrepusetti
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబగ గగర రరపప
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:49
లస: పప
1975 NDX0606707
పపరర: రమమదతవ బరరటస

1961 NDX2659183
పపరర: వలర పదక తడనకకసడ

1956 SQX2437606
పపరర: జన బభష షపక

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర pools
ఇసటట ననస:81-2-220
వయసనస:46
లస: పప

భరస : శకరరమగలల gurrepusetti
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:25
లస: పప
1972 NDX2160299
పపరర: శకరరమగలల గగర రరపప

94-232/282

తసడడ:డ మగరళ తడనకకసడ
ఇసటట ననస:81-2-221
వయసనస:24
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల appekat
ఇసటట ననస:81-2-222
వయసనస:46
లస: ససస స
1969 NDX1472885
పపరర: సరసబశవ రరవప పరటటబసడర

1958 AP151000438356
పపరర: పవల పడసనన

94-232/279

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-2-218
వయసనస:30
లస: పప

భరస : మగరళ తడనకకసడ
ఇసటట ననస:81-2-221
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ తడనకకసడ
ఇసటట ననస:81-2-221
వయసనస:50
లస: పప
1966 MLJ3710886
పపరర: రజన అపపరకట

94-232/281

భరస : నరశసహరరవప poola
ఇసటట ననస:81-2-220
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉపపసదడ garre
ఇసటట ననస:81-2-220
వయసనస:48
లస: పప
1963 NDX2676005
పపరర: మగరళ తడనకకసడ

1955 NDX1827353
పపరర: నడరరయణ సరసమ కకసడడశశటట

1953 MLJ3705621
పపరర: చనరతనరరవప కకసడడశశటట

తసడడ:డ నడరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:81-2-218
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కర
ఇసటట ననస:81-2-218
వయసనస:53
లస: పప

భరస : సరయరరస పవల
ఇసటట ననస:81 2 220
వయసనస:22
లస: ససస స
1960 MLJ3705373
పపరర: శకనవరసరరవప గరరక

94-232/278

భరస : నడరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:81-2-218
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ సరసమ
ఇసటట ననస:81-2-218
వయసనస:32
లస: పప
1957 NDX2906311
పపరర: జజఖత పవల

1952 AP151000438525
పపరర: కలమమరర కకసడడశశటట

94-232/1130

94-232/1131

భరస : శకనవరస రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:40
లస: ససస స
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1981 NDX2736239
పపరర: వసశ కకషష యరర గడడ
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94-232/1132

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:81-2-223
వయసనస:18
లస: పప

1982 NDX1616723
పపరర: ఇసదధర పరడడఖల

94-231/656

1983 NDX2159748
పపరర: హహమలత పరడడఖల

94-231/657

తసడడ:డ తరరపత వనసకట నడరరయణ పరడడఖల
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపత వనసకట నడరరయణ పరడడఖల
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:47
లస: ససస స

94-231/659

1986 MLJ3710837
పపరర: తతజ కకషష జజఖత కకలమ

తసడడ:డ తరరపత వనసకట నడరరయణ పదడఖల
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:25
లస: పప

1985 NDX2159755
పపరర: తరరపత వనసకట నడరరయణ
పరడడఖల
తసడడ:డ శకనవరసనలల పరడడఖల
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:55
లస: పప

1987 MLJ3710829
పపరర: వర లకడక కకలమ

1988 MLJ3705316
పపరర: సరయ ససత హరరకకషష కకలమ

94-232/301

1984 NDX2090645
పపరర: మమధవ పదడఖల

94-231/658

94-232/300

భరస : పరపరరరవప kolA
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:56
లస: ససస స
1990 MLJ3710795
పపరర: కకషషకలమమరర కలనల
భరస : రరమ కకషరషరరవప kunala
ఇసటట ననస:81-2-226
వయసనస:63
లస: ససస స
1993 NDX1578378
పపరర: సరసత కసధనల

94-232/306

తసడడ:డ లకయఖ dsnde
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:44
లస: పప
1999 NDX3296019
పపరర: ఆసజననయగలల బరస

94-232/304 1992 MLJ3704327
1991 MLJ3705274
పపరర: నడగవనసకటశశషకలమమర కలనల
పపరర: రరమకకషషరరవప కలనల

1994 MLJ3710803
పపరర: భమలకడక దసడడ

1997 MLJ3705308
పపరర: పరపరరరవప కకలమ

2000 NDX1777020
పపరర: రవ తతజ కకడసరర

భసధనవప: వనసకట లకకణ రరవప దసడత
ఇసటట ననస:81.2.227
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సనరరష బభబగ కకడసరర
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:24
లస: పప

2002 MLJ3706686
పపరర: మసగ మరడడపప లల

2003 MLJ3706694
పపరర: ససహసచలస గగరరనన

94-232/313

భరస : శవ mardapolu
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:33
లస: ససస స
2005 MLJ3710761
పపరర: తషలశమక కకలమర

94-232/316

తసడడ:డ బబ డడయఖ guranu
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:32
లస: పప

2006 NDX1578451
పపరర: వనసకట రమణ గగరరన

94-232/310

2009 MLJ3311735
పపరర: పసజజ సప మగల
తసడడ:డ కననయఖ somula
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:47
లస: పప

1995 NDX1578360
పపరర: రమమశ కసధనల

94-232/308

1998 MLJ3705290
పపరర: ఆసజననయగలల బరస

94-232/311

తసడడ:డ కకటయఖ beeram
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:71
లస: పప
94-231/660

2001 NDX1382308
పపరర: రమణ గగరరన gurana

94-232/312

భరస : సతఖనడరరయణ gurana
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:33
లస: ససస స
94-232/314

2004 AP151000438057
పపరర: అసజమక సప మగల

94-232/315

భరస : కననయఖ somula
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:62
లస: ససస స
94-232/317

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గగరరన
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:26
లస: పప
94-232/319

94-232/305

తసడడ:డ వనసకరటరమణ కసధనల
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:40
లస: పప

భరస : సతఖస guranu
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : నడరయఖ kolla
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:66
లస: ససస స
2008 NDX1144997
పపరర: అపరరరరవప గగరరనన

94-232/307

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర kola
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:61
లస: పప
94-237/994

94-232/302

తసడడ:డ ఆదధశశషష kunala
ఇసటట ననస:81-2-226
వయసనస:68
లస: పప

భరస : ఆదధనడరరయణ dandi
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/309

1989 MLJ3710811
పపరర: వ.ఏల.పరరసత దతవ కలనల
తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప kunala
ఇసటట ననస:81-2-226
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష kunala
ఇసటట ననస:81-2-226
వయసనస:31
లస: పప

భరస : రమమశ కసధనల
ఇసటట ననస:81-2-227
వయసనస:33
లస: ససస స
1996 MLJ3705282
పపరర: ఆదధనడరరయణ దసడత

తసడడ:డ పరపరరరవప kolla
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప kolla
ఇసటట ననస:81-2-225
వయసనస:30
లస: పప
94-232/303

94-232/299

2007 NDX1852384
పపరర: సతఖ నడరరయణ గగరరన

94-232/318

తసడడ:డ బబ డడశశటట గగరరన
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:30
లస: పప
94-232/320

2010 MLJ3705407
పపరర: సనరరష బభబగ కకటటరర

94-232/321

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప koturu
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:49
లస: పప
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94-232/322

తసడడ:డ తడతడరరవప guranu
ఇసటట ననస:81-2-229
వయసనస:56
లస: పప
2014 MLJ3710639
పపరర: జయసత శయమలస

94-232/323

94-231/663

94-232/327

94-232/330

94-232/333

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:38
లస: పప
2029 NDX2643401
పపరర: దదపసక యమరనగగలమ

94-232/900

94-232/337

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:81-2-237
వయసనస:33
లస: ససస స

94-232/328

2024 NDX2187517
పపరర: రరసబభబగ మమడడబబ యన

94-232/340

94-232/331

2019 NDX2187509
పపరర: హఖహ మమడడబబ యన

94-232/326

2022 MLJ3319019
పపరర: భభగఖలకడక ఉపపర

94-232/329

2025 MLJ3705498
పపరర: వనసకట శవకలమమర ఉపపర

తసడడ:డ అదధ నడరరయణ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర uppu
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:35
లస: పప

2027 NDX1227909
పపరర: సనధడకర రరడడడ

2028 AP151000435271
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపర

94-232/334

2030 NDX2643609
పపరర: సనజజత యమరనగగలమ

2033 NDX0199786
పపరర: పడజజ లకడక తతటకలర

2036 NDX0199851
పపరర: నడగరశసరరరవప తతటకలర

2039 NDX1339498
పపరర: వజయ లకకక ఖమజ
భరస : మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:81-2-237
వయసనస:51
లస: ససస స

94-232/332

94-232/335

తసడడ:డ కకటయఖ uppu
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:58
లస: పప
94-245/1088

2031 NDX1444272
పపరర: సవత తతటకలర

94-232/336

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప thotakura
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:25
లస: ససస స
94-232/338

2034 NDX0200238
పపరర: నడగ వజయ దనరగ తతటకలర

94-232/339

భరస : నడగరశసరరరవప thotakura
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:50
లస: ససస స
94-232/341

తసడడ:డ సనబభబరరవప thotakura
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:53
లస: పప
94-232/342

94-232/325

భరస : పడసరద uppu
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖసव
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:81
లస: ససస స
2038 NDX1392935
పపరర: కనననమక మగడడరర

2021 NDX1888439
పపరర: సనజజత కరసరర

2016 MLJ3705456
పపరర: మహనరరవప శయమలస

భరస : రరసబభబగ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శకహరర యమరనగగలమ
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-235
వయసనస:25
లస: ససస స
2035 MLJ3707742
పపరర: అసజమక పలర పపव

94-231/1071

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ reddy
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర యమరనగగలమ
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:20
లస: ససస స
2032 NDX1449207
పపరర: గరయతడ తతటకలర

2018 NDX2643435
పపరర: శకహరర యమరనగగలమ

94-231/662

తసడడ:డ వనణగగగపరల shllam
ఇసటట ననస:81-2-231
వయసనస:44
లస: పప

భరస : సనధడకర రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర uppu
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:55
లస: ససస స
2026 MLJ3705449
పపరర: శకనన ససదద

94-232/324

తసడడ:డ ధరకరరజ యమరనగగలమ
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:39
లస: పప

భరస : వనసకట శవకలమమర uppu
ఇసటట ననస:81-2-234
వయసనస:32
లస: ససస స
2023 MLJ3317583
పపరర: వనసకటరతనస ఉపపర

2015 MLJ3710647
పపరర: కగసలఖ శయమలస

2013 MLJ3702537
పపరర: చరసజవ రగఖస

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-230
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనణగ గగపరల shilam
ఇసటట ననస:81-2-231
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : బదధడ నడధ వనతడస
ఇసటట ననస:81-2-233
వయసనస:37
లస: ససస స
2020 MLJ3710597
పపరర: నడగమణణ ఉపపర

94-231/661

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:81-2-230
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప shilam
ఇసటట ననస:81-2-231
వయసనస:41
లస: ససస స
2017 NDX2350130
పపరర: సననతడ వనతడస

2012 MLJ3707767
పపరర: పవరరషమమ రగఖమ రగఖస

2037 NDX3247665
పపరర: మణణ కసట మదసరర

94-231/1206

తసడడ:డ పరరర సరరధధ మదసరర
ఇసటట ననస:81 2 237
వయసనస:38
లస: పప
94-232/343

2040 NDX1444777
పపరర: నడగ రరకరష బబ లశశటట

94-232/344

తసడడ:డ సపతష మమధవ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-237
వయసనస:27
లస: పప
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2041 NDX3220183
పపరర: మహ లకడక మమదసరర

94-232/1202

భరస : పరరరసరరధధ మమదసరర
ఇసటట ననస:81-2-237
వయసనస:79
లస: ససస స
2044 NDX3081486
పపరర: శశసత వనడ వసస

94-231/1178

94-232/1134

94-231/1179

94-232/347

94-232/1136

94-204/795

94-232/351

తసడడ:డ సనబబయఖ nagiri
ఇసటట ననస:81-2-244
వయసనస:37
లస: పప

2054 NDX1132661
పపరర: బభలయఖ మలలర

2057 NDX3103645
పపరర: మలలర శవ రరమ కకషష మలలర

2060 NDX2160117
పపరర: సనభభన బ షపక

2063 NDX2645752
పపరర: అరరణ నగరరర

94-232/352

2066 NDX1339563
పపరర: శశఖర నడగరరర

94-232/348

2069 NDX1420876
పపరర: కవత వనలలరరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలలరరర
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:27
లస: ససస స

95-181/1267

2052 NDX1339738
పపరర: మలలర కకషష కలమమరర

94-232/346

2055 NDX2711257
పపరర: చసదడ మమళ కకషష మలక

94-232/901

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:18
లస: పప
94-232/1137

2058 NDX2829984
పపరర: శవరరస కకషష మలలర

94-232/1138

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:24
లస: పప
94-232/349

2061 NDX1323435
పపరర: జయ శక లకకక పసనపపలలటట

94-232/350

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:81-2-242
వయసనస:40
లస: ససస స
94-232/902

2064 NDX2736577
పపరర: పరరసత నగరరర

94-235/912

భరస : సరసబశవరరవప నగరరర
ఇసటట ననస:81 2 243
వయసనస:30
లస: ససస స
94-232/353

తసడడ:డ సనబబ రరవప nagiri
ఇసటట ననస:81-2-244
వయసనస:29
లస: పప
94-232/355

2049 SQX2425643
పపరర: రరమగ మమడబబ యన

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నగరరర
ఇసటట ననస:81-2-242
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సనబబయమఖ
ఇసటట ననస:81-2-244
వయసనస:77
లస: ససస స
2068 NDX1339571
పపరర: శకనవరస నగరరర

94-232/345

భరస : శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-2-242
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-2-242
వయసనస:34
లస: పప
2065 NDX1339449
పపరర: నడగరరర రమణ

2051 NDX1095488
పపరర: తరరపతమక మలలర

94-232/1133
2046 NDX3173473
పపరర: శవ నడగరశసర రరవప వసద వశ

తసడడ:డ మమడబబ యన సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:81-2-241
వయసనస:55
లస: పప
2062 NDX2160125
పపరర: శశశదడ షపక

94-232/1135

తసడడ:డ అకరకశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ అననస
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:36
లస: పప
2059 NDX2653483
పపరర: బభష షపక

2048 NDX3180957
పపరర: శశసత వసడ వశ

94-223/1146

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వసద వశ
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:53
లస: పప

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:24
లస: పప
2056 NDX3073681
పపరర: కకశశర అననస

94-231/1220

తసడడ:డ శవ నడగరశసర రరవప వసడ వశ
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : కకశశర అననస
ఇసటట ననస:81-2-240
వయసనస:30
లస: ససస స
2053 NDX1878877
పపరర: శవ శసకర కకషష మలలర

2045 NDX3277894
పపరర: శశసత వనడ వసస

2043 NDX3081932
పపరర: చసదడమణణ మమడబబ యన

భరస : రరమగ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నడగరశసర రరవప వనడ వసస
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : శవ నడగరశసర రరవప వసడ వశ
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:41
లస: ససస స
2050 NDX3066073
పపరర: ఉమ పదకజ అననస

94-219/967

తసడడ:డ శవ నడగరశసర రరవప వనడ వసస
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నగరశసరరరవప వనడ వసస
ఇసటట ననస:81-2-239
వయసనస:20
లస: ససస స
2047 NDX3181161
పపరర: మమయథధల వసడ వశ

2042 NDX3249554
పపరర: శశసత వనడ వసస

2067 MLJ3706140
పపరర: సరసబశవరరవప నగరరర

94-232/354

తసడడ:డ సనబబయఖ nagiri
ఇసటట ననస:81-2-244
వయసనస:34
లస: పప
94-231/664

2070 MLJ3707585
పపరర: రరజఖలకడక ససకలరర

94-231/665

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:31
లస: ససస స
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94-231/666

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:46
లస: ససస స
2074 NDX1382258
పపరర: రరపవత పప టటనరర

94-232/356

94-232/359

2086 NDX1095520
పపరర: మలలర శసరర గగళళ

94-232/362

94-232/1141

94-231/669

94-232/364

94-232/367

తసడడ:డ చసదడయఖ కకతస
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:47
లస: పప

94-232/1139

2084 NDX3101144
పపరర: దనరగ లకడక మమనక పప తన

94-232/370

94-232/1142

2088 NDX1227826
పపరర: నడగలకకక పవసల

2096 NDX1227842
పపరర: ననకరరజ పపసక

2099 NDX0577502
పపరర: సరసబశవరరవప అలర సశశటట
తసడడ:డ మసరసనడడవప
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:32
లస: పప

94-232/1140

2085 NDX1776170
పపరర: లకడక ససమఖ గగలర

2087 NDX1132778
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గగళళ

2093 NDX2110039
పపరర: కనకరతనస ఏలశశటట

94-232/361

2082 NDX3128360
పపరర: సరసత దనరగ బసకర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగలర
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:26
లస: ససస స

94-231/670

94-231/668

94-232/363

తసడడ:డ సపసకర pusal
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:25
లస: ససస స
94-232/365

2091 NDX0606889
పపరర: పరరసత అలర సశశటట

94-232/366

భరస : సరసబశవరరవప allamsetty
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:36
లస: ససస స
94-232/368

2094 NDX1910703
పపరర: ససవర నరరశ పవసల

94-232/369

తసడడ:డ శసకర రరవప పవసల
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:24
లస: పప
94-232/371

తసడడ:డ మమరయఖ penka
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:35
లస: పప
94-232/373

2079 NDX1228345
పపరర: ఈశసర రరవప పప టటనర

భరస : మణణకరసత వనసకటటశసర రరవప పప తన
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:21
లస: ససస స

2090 NDX2110047
పపరర: శక లకడక ఏలశశటట

94-232/358

భరస : శకనవరస రరవప బసకర
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : లకకణ రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర పప తన
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:30
లస: పప
2098 NDX1827692
పపరర: హననమసత రరవప కకతస

2081 NDX3101078
పపరర: చసదడ శశఖరరరవప పప తన

2076 MLJ3707858
పపరర: అననపవరష అడడసనమలర

తసడడ:డ బసరకరరరవప pottnuru
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:40
లస: పప

భరస : మధనససధన రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర pusal
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:48
లస: ససస స
2095 NDX1894113
పపరర: నడన పప తన

94-232/360

తసడడ:డ బభలశశటట
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:47
లస: పప

భరస : నసకరరజ penka
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:32
లస: ససస స
2092 MLJ3710985
పపరర: వజయ పవసల

2078 MLJ3707841
పపరర: వనసకరయమక అడడసనమలర

94-231/1180

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రతరరవ పప తన
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:40
లస: ససస స
2089 NDX1227800
పపరర: అసససన penka

94-232/357

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:79
లస: పప
2083 NDX3049053
పపరర: మణణకరసత వనసకటటశసరరరవప
పప తన
తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరవప పప తన
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:29
లస: పప

2075 MLJ3707866
పపరర: పదకव అడడసనమలర व

2073 NDX3064771
పపరర: భభరత దతవ

భరస : చసాఁదశశఖర
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకరరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : భభసకరరరవప patnala
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:58
లస: ససస స
2080 MLJ3706223
పపరర: భభసకరరరవపव అడడసనమలర व

94-231/667

భరస : శకనవరస రరవప వనలలరరర
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : ఈశసర రరవప potnuri
ఇసటట ననస:81-2-245
వయసనస:32
లస: ససస స
2077 MLJ3707833
పపరర: రమణమక పటభనల

2072 NDX1420868
పపరర: జజఖత వనలలరరర

2097 NDX2110021
పపరర: మధనససధన రరవప ఏలశశటట

94-232/372

తసడడ:డ లకకణ రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:41
లస: పప
94-232/374

2100 MLJ3706066
పపరర: శసకర పవసల

94-232/375

తసడడ:డ ససత రరమయఖ pusala
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:51
లస: పప
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2101 NDX2090611
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప పప తన

94-232/376

తసడడ:డ రతడసరరవప పప తన
ఇసటట ననస:81-2-246
వయసనస:57
లస: పప
2104 NDX2651313
పపరర: నడగలకడక గసడడ

94-231/1073

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:44
లస: ససస స
2107 NDX1578436
పపరర: లకడక పసడయదరరరన కకలమర

94-232/378

94-232/381

తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప kolla
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:35
లస: పప
2116 NDX2372084
పపరర: శక లకడక కకతస

94-232/387

94-232/390

94-232/391

భరస : నడగరరజव व
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:50
లస: ససస స

94-232/379

2111 MLJ3711009
పపరర: లకడక కకలమర

2114 AP151000435282
పపరర: రమమష కకలమరव

2117 MLJ3706660
పపరర: కకటటశసరర రరమశశటట

2120 NDX2353381
పపరర: హహసపసన వలర షపక

2123 MLJ3318169
పపరర: రమణ కకతడస

94-232/394

2126 NDX1227925
పపరర: కలమమరర కకతస

94-232/382

2129 MLJ3318151
పపరర: మసగమక కకతడస
భరస : బభలచసదడరరవప kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:60
లస: ససస స

2109 MLJ3706678
పపరర: అననరరధ kolla

94-232/380

2112 NDX1401033
పపరర: అశశక రరడడడ కకలర

94-232/383

తసడడ:డ శవకకషష రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:27
లస: పప
94-232/385

2115 AP151000435349
పపరర: పవరష చసదడరరవప కకలమర

94-232/386

తసడడ:డ రరమలసగయఖ kolla
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:72
లస: పప
94-232/388

2118 MLJ3702453
పపరర: పడవణసరగర రరమశశటట

94-232/389

తసడడ:డ రమమశ ramishetti
ఇసటట ననస:81-2-248
వయసనస:31
లస: పప
94-213/57

2121 NDX2648269
పపరర: కలమఖణ కఁటభవత

94-213/814

తసడడ:డ కనన
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:22
లస: పప
94-232/392

2124 MLJ3710738
పపరర: లకడక కకటటరర

94-232/393

భరస : సనరరష బభబగ koturu
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:43
లస: ససస స
94-232/395

భరస : చనన రరమగడడ kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:47
లస: ససస స
94-232/397

94-232/377

భరస : రమమశव kolla
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:47
లస: ససస స
2128 MLJ1897636
పపరర: పడభభవతव పప టటనరరव

2108 NDX0393470
పపరర: లకడకపరరసతव కలసచపపव

94-231/672

తసడడ:డ సరససత కకలర
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:24
లస: పప

భరస : హననమసత రరవప kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:40
లస: ససస స
2125 MLJ3318714
పపరర: నడగరశసరమక తననరర

2106 NDX2148345
పపరర: వజయ కలమమరర కకలర

94-231/1074

భరస : రమమష ramishetti
ఇసటట ననస:81-2-248
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల చసదడ కకతడస
ఇసటట ననస:81-2-248
వయసనస:49
లస: పప
2122 NDX0936815
పపరర: మలర శసరర కకతస

2105 NDX2649903
పపరర: ఐశసరయఖ రరజఖలకడక గసడడ

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప kolla
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:81-2-248
వయసనస:24
లస: ససస స
2119 NDX2110013
పపరర: శకనవరస రరవప కకతడస

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:40
లస: పప

భరస : పవరష చసదడ రరవప kolla
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:66
లస: ససస స
94-232/384

2103 NDX1217496
పపరర: సరయబభబగ మమగదడసన

తసడడ:డ శశతష మమధవ రరమమరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:27
లస: పప

భరస : నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : శవకకషష రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:43
లస: ససస స
2113 MLJ3702016
పపరర: వరపడసరద కకలమర kolla

94-231/671

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద కకలమర
ఇసటట ననస:81-2-247
వయసనస:32
లస: ససస స
2110 NDX1401009
పపరర: సరససత కకలర

2102 NDX1407965
పపరర: నడగ రరకరశ బబ లశశటట

2127 MLJ3318573
పపరర: సనశల ససరరగరరర

94-232/396

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:50
లస: ససస స
94-232/398

2130 NDX1227958
పపరర: నడగరరజ కకతస

94-232/399

తసడడ:డ చనన రరమగడడ kotha
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:26
లస: పప

Page 75 of 331

2131 NDX1227792
పపరర: ఫణణసదడ babu kotha

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-232/400

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:27
లస: పప
2134 NDX2970341
పపరర: వనసకటటష నననన

94-227/1354

94-231/675

94-232/404

94-231/677

94-232/407

94-231/1181

94-232/1143

భరస : గగరర మమరరస పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-2-256
వయసనస:46
లస: ససస స

2144 NDX2356434
పపరర: బభలకకషష యసదడపరటట

2147 NDX0760454
పపరర: రరవత అననదడసనव

2150 MLJ3707890
పపరర: రరవత గరజల

2153 NDX1228501
పపరర: లకకక మగళళపవడడ

94-232/412

2156 NDX2371946
పపరర: బభలమజ మగళరపవడడ

94-231/678

2159 NDX2160208
పపరర: సతఖనడరరయణ పప టటనరర
తసడడ:డ గగరర మమరరస పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-2-256
వయసనస:31
లస: పప

2139 NDX2063253
పపరర: వనసకట పదకశక బసడడ

94-232/403

2142 NDX1720607
పపరర: రరజఖ లకడక యసదడపరటట

94-231/676

2145 MLJ3710373
పపరర: శకదతవ కనడన

94-232/406

భరస : హననమసతరరవప kanna
ఇసటట ననస:81-2-252
వయసనస:41
లస: ససస స
94-231/679

2148 NDX0755520
పపరర: ససతడరరమయఖ అననదడసనव

94-231/680

తసడడ:డ జగనడనథసव
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:46
లస: పప
94-232/408

2151 MLJ3702446
పపరర: మలర కరరరరనరరవ గరజల

94-232/409

తసడడ:డ నరస gujul
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:77
లస: పప
94-232/410

2154 NDX1604744
పపరర: లకకణ రరవప పప టటనరర

94-232/411

తసడడ:డ రమణ రరవప pottnuru
ఇసటట ననస:81-2-255
వయసనస:26
లస: పప
94-232/413

తసడడ:డ ఆనసద కకషష మగళరపవడడ
ఇసటట ననస:81-2-255
వయసనస:44
లస: పప
94-232/415

94-231/674

తసడడ:డ బభలకకషష యసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-2-252
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : బభలమజ mullapudi
ఇసటట ననస:81-2-255
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపర రరవప జజమ
ఇసటట ననస:81-2-255
వయసనస:41
లస: పప
2158 NDX2160216
పపరర: జయ లకడక పప టటనరర

94-232/405

భరస : మలర కరరరరనరరవప gujul
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటన నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:32
లస: ససస స
2155 NDX0754911
పపరర: మసగ రరజ జజమ

2141 NDX2063246
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

2136 AP151000438093
పపరర: కకలమరససపవరష మకव

భరస : శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-251
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖव
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటన సరసబ మమరరస
ఇసటట ననస:81-2-253
వయసనస:41
లస: పప
2152 NDX2940252
పపరర: కకటటన నరకల

94-232/402

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప యసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-2-252
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kanna
ఇసటట ననస:81-2-252
వయసనస:46
లస: పప
2149 NDX2721454
పపరర: కకటటన నడగరశసర రరవప

2138 NDX1604553
పపరర: మహబ షపక

94-237/831

భరస : వనసకటరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-250
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-251
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషష యసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-2-252
వయసనస:24
లస: పప
2146 MLJ3705670
పపరర: హమసతరరవప కనడన

94-231/673

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-2-250
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష కకలమర
ఇసటట ననస:81-2-251
వయసనస:25
లస: పప
2143 NDX1720599
పపరర: తరరమలలశ యసదడపరటట

2135 AP151000438513
పపరర: నడగరతనస కకలమర

2133 NDX2648103
పపరర: రరజ కరటభడవత

తసడడ:డ కనన
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:21
లస: పప

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:81-2-250
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-250
వయసనస:44
లస: పప
2140 NDX1444264
పపరర: శకనడధ కకలమర

94-232/401

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-2-249
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల నననన
ఇసటట ననస:81-2-250
వయసనస:31
లస: పప
2137 MLJ1885201
పపరర: హరరకకషష కకలమరव

2132 NDX2371771
పపరర: బభషర షపక

2157 NDX1201052
పపరర: గగవసదమక పప టటనరర

94-232/414

భరస : కలరరక ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:81-2-256
వయసనస:38
లస: ససస స
94-232/416

2160 MLJ1886506
పపరర: శకనవరసన పప టటనరర

94-232/417

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-2-256
వయసనస:24
లస: పప
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2161 NDX2160224
పపరర: గగరర మమరరస పప టటనరర

94-232/418

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-2-256
వయసనస:56
లస: పప
2164 NDX2718682
పపరర: జజఖత కలపసల

94-214/845

94-232/420

94-231/1075

94-232/425

94-232/1145

94-232/427

94-231/684

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-264
వయసనస:42
లస: ససస స

2174 MLJ3501103
పపరర: శవశసకరరరవప కరమననన

2177 NDX2718922
పపరర: పవల గసగమక

2180 MLJ3701984
పపరర: రమమశ పప లశశటట

2183 NDX0694802
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పప లశశటట

94-232/903

94-232/430

2186 NDX2510014
పపరర: శకనవరసరరవప గగసటకల

2169 NDX1444538
పపరర: శకనవరస రరవప గజవనలర

94-232/422

2172 MLJ3507027
పపరర: రసగమన కరమననన

94-232/426

94-232/424

2175 NDX2849784
పపరర: శవ నడగరసదడస కకరకపప లల

94-232/1144

తసడడ:డ యలర మసద కకరకపప లల
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:66
లస: పప
94-232/1146

2178 NDX3157955
పపరర: రవ కలమమర కరమననన

94-243/1244

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:40
లస: పప
94-231/558

2181 MLJ3317450
పపరర: రమణ పప లశశటట

94-231/683

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-262
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/685

2184 NDX1228741
పపరర: శశసతడ పప లశశటట

94-232/428

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:81-2-262
వయసనస:27
లస: ససస స
94-232/429

2187 NDX2748333
పపరర: అననష పరలవనలర

తసడడ:డ సనసదరయఖ గగసటకల
ఇసటట ననస:81-2-263 WORD NO-24
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనన పరలవనలర
ఇసటట ననస:81-2-264
వయసనస:19
లస: ససస స

2189 NDX1228634
పపరర: పరపరరరవ పగడడల

2190 NDX1228659
పపరర: శకకరనస పగడడల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-264
వయసనస:40
లస: పప

94-231/682

భరస : రసగమన కరమననన
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:81-2-262
వయసనస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగసటకల
ఇసటట ననస:81-2-263
వయసనస:29
లస: ససస స
2188 NDX1228667
పపరర: పరరసత పగడడల

94-232/423

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-2-262
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ
ఇసటట ననస:81-2-262
వయసనస:47
లస: పప
2185 NDX2656809
పపరర: కలమమరర గగసటకల

2171 NDX1444637
పపరర: హహహమవత బబలరసకకసడ

2166 MLJ1897487
పపరర: పదడకవత గజవలర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-259
వయసనస:53
లస: పప

భరస : పవల చసడడడయగడడ
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సరయ బభబగ
ఇసటట ననస:81-2-261
వయసనస:29
లస: ససస స
2182 MLJ3702693
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-232/421

తసడడ:డ కలమమరసరసమ కరమననన
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:66
లస: పప

భరస : శవ నడగరసదడస కకరకపప లల
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:61
లస: ససస స
2179 NDX1444652
పపరర: శశషరరరణణ ఓలలటట

2168 NDX1829789
పపరర: మణణకసఠ గజవనలర

94-232/419

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-259
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:40
లస: పప
2176 NDX2949717
పపరర: రసగనడయకమక కకరకపప లల

94-231/681

తలర : శకనవరసరరవప గజవలర
ఇసటట ననస:81-2-259
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ పవల చననయఖ
ఇసటట ననస:81-2-260
వయసనస:40
లస: పప
2173 NDX1444611
పపరర: వనసకటటశసరరర బబలరసకకసడ

2165 MLJ3708450
పపరర: పదక మగసలమడడగగ

2163 NDX1444678
పపరర: వజయ సరరధధ వనదడల

తసడడ:డ వ కర చడరర vedala
ఇసటట ననస:81-2-257
వయసనస:70
లస: పప

భరస : వనసకటడరరవప
ఇసటట ననస:81-2-259
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-259
వయసనస:26
లస: ససస స
2170 NDX2685022
పపరర: పవల చసడడడయగడడ

94-215/68

తసడడ:డ నడగయఖव
ఇసటట ననస:81-2-257
వయసనస:56
లస: పప

భరస : రవ కలపసల
ఇసటట ననస:81-02-258
వయసనస:30
లస: ససస స
2167 NDX1228402
పపరర: రసజతడ గజఎలర

2162 MLJ1860071
పపరర: వరరరఘవయఖव వసగరव

94-232/431

94-231/1182

94-232/432

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-264
వయసనస:26
లస: పప
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2191 NDX3225612
పపరర: వజయకలమమర కకమమర

94-214/917

తసడడ:డ రరమగ కకమమర
ఇసటట ననస:81-2-266
వయసనస:31
లస: పప
2194 NDX1440866
పపరర: సనదధషష మలలర ల

94-232/435

94-231/686

94-231/687

94-231/690

94-232/442

94-232/445

94-231/691

భరస : వనసకటశవపడసరదన
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:45
లస: ససస స

2204 NDX1228519
పపరర: దదపసకర చతబబడ లల

2207 NDX1228568
పపరర: భరత బభబగ నలర బబ తషల

2210 NDX1853192
పపరర: నడగరరజ బచనచ

2213 NDX1800573
పపరర: అసజమక ఓనట పపల

94-231/694

2216 NDX1604819
పపరర: వనయ కలమమర బతష
స ల

94-232/440

2219 NDX0890988
పపరర: పడకరష వనలలరరర
తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:32
లస: పప

2199 NDX0578054
పపరర: వనసకటరరమయఖव తతటకలరव

94-232/439

2202 MLJ1898626
పపరర: పదక నలర బబ తషల

94-231/689

2205 NDX1201029
పపరర: కకషష కలమమరర చమలదధననన

94-232/441

భరస : వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:32
లస: ససస స
94-232/443

2208 NDX1228527
పపరర: మణణకసఠ చతబబడ లల

94-232/444

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:26
లస: పప
94-232/446

2211 NDX2117837
పపరర: పపద కకసడయఖ చమలదధననన

94-232/447

తసడడ:డ నరసయఖ చమలదధననన
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:56
లస: పప
94-231/692

2214 MLJ3318227
పపరర: కకటటశసరమక బతష
స ల

94-231/693

భరస : కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:43
లస: ససస స
94-232/448

తసడడ:డ బ వ కకషష పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:25
లస: పప
94-231/695

94-232/437

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : శవ నడగరశసర రరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:46
లస: పప
2218 MLJ1898451
పపరర: భవరన వనలలరరర

94-231/688

తసడడ:డ వశసనడధస బచనచ
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:55
లస: పప

భరస : వరయఖ రరయపవడడ
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:29
లస: ససస స
2215 MLJ3310869
పపరర: కకషషపడసరద బతష
స ల

2201 NDX1217652
పపరర: శవపరరసత బసడడరర

2196 NDX0760371
పపరర: కకరణకయ మలలర లव

తసడడ:డ చనన వనసకయఖव
ఇసటట ననస:81-2-275
వయసనస:43
లస: పప

తలర : పదడక
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపద కకసడయఖ చమలదధననన
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:36
లస: పప
2212 NDX1800607
పపరర: నడగ వనణణ రరయపవడడ

94-232/438

భరస : రసగ జగదదశ
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : పపదద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:56
లస: ససస స
2209 NDX2117845
పపరర: వనసకటటససరరర చమలదధననన

2198 NDX1228766
పపరర: లకకక తతటకలర

94-232/434

తసడడ:డ చసదడమహనव
ఇసటట ననస:81-2-272/2
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:62
లస: ససస స
2206 NDX1201037
పపరర: మసగమక చమలదధననన

94-232/436

భరస : వనసకటరరమయ
ఇసటట ననస:81-2-275
వయసనస:33
లస: ససస స

తలర : పదక
ఇసటట ననస:81-2-276
వయసనస:25
లస: ససస స
2203 MLJ1898709
పపరర: ఆదతమక కరరరమసచ

2195 NDX1440767
పపరర: మలలర ల శక త కకరస ర

2193 NDX1227701
పపరర: శకనవరస వలలర పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-270
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఎస చసదడ మహన
ఇసటట ననస:81-2-272/2
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరరవ వవటటకలరర
ఇసటట ననస:81-2-275
వయసనస:31
లస: ససస స
2200 NDX1217660
పపరర: నడగలకడక నలర బబ తషల

94-232/433

భరస : హహమసత కలమమర
ఇసటట ననస:81-2-270
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మహన మలలర ల
ఇసటట ననస:81-2-272/1
వయసనస:26
లస: ససస స
2197 NDX2350064
పపరర: నడగ సరసత వవటటకలరర

2192 NDX1444595
పపరర: లలమవత వననకకసడ

2217 NDX1228576
పపరర: సరసబ శవ రరవప బతష
స ల

94-232/449

తసడడ:డ వనసకట కకషష పడసరధ
ఇసటట ననస:81-2-278
వయసనస:26
లస: పప
94-231/696

94-231/1183
2220 NDX3152758
పపరర: వ వ సతఖ నడరరయణ బలర కలరరస

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప బలర కలరరస
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:32
లస: పప
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94-232/450

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:28
లస: పప
2224 SQX0662049
పపరర: శవ నరకలమ దతవ కకలశశటట

95-151/513

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:45
లస: ససస స
2227 MLJ3708385
పపరర: లలత అనడన

94-231/699

94-231/702

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:48
లస: ససస స
2236 NDX0754895
పపరర: రరజరష రరడడడ బసడడ
తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:32
లస: పప
2239 MLJ3706595
పపరర: శవపరరసత ననసనస

94-231/703

94-231/706

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:81-2-285
వయసనస:46
లస: ససస స

94-231/700

2231 NDX2063345
పపరర: సనధడరరణణ ఆలపరటట

2234 NDX0578146
పపరర: భరత రరడడడ బసడడ

2237 NDX0755256
పపరర: శవ నడరరయణరరడడ బసడడ

2240 MLJ1895853
పపరర: నడరరయణమక భగవనగరరర

2243 NDX0577288
పపరర: మలర కరరరరనరరవపव రరశव

94-231/709

2246 MLJ3708377
పపరర: శరరద ఓలలటట

94-232/451

2249 NDX1826124
పపరర: శకధర మమమడడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:81-2-285
వయసనస:48
లస: పప

94-231/701

2232 NDX2063337
పపరర: పసచచయఖ ఆలపరటట

94-232/452

తసడడ:డ సనబభబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-2-283
వయసనస:61
లస: పప
94-232/454

2235 NDX0578179
పపరర: శకకరసత రరడడడ బసడడ

94-232/455

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:31
లస: పప
94-232/457

2238 NDX0578120
పపరర: అసజరరడడడ బసడడ

94-232/458

తసడడ:డ గగరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:53
లస: పప
94-231/704

2241 AP151000438344
పపరర: వరలకడక సనసకర

94-231/705

భరస : దనరరగపడసరద
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:55
లస: ససస స
94-231/707

2244 MLJ1898733
పపరర: సరయబభబగ భగవనగరరర

94-231/708

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:53
లస: పప
94-231/710

భరస : ధరరకసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-2-285
వయసనస:31
లస: ససస స
94-232/459

2229 MLJ3702750
పపరర: సతఖనడరరయణ అనడన
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-282
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖव
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:53
లస: పప
2248 NDX0606814
పపరర: కలమఖణణ మమమడడ

2228 MLJ3708393
పపరర: నడగరతనస అనడన

94-231/698

తసడడ:డ పరరసతశస
ఇసటట ననస:81-2-280
వయసనస:50
లస: పప

భరస : సరయబభబగ
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబభబగ
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:33
లస: పప
2245 MLJ3703550
పపరర: ఆసజననయగలల ధరరకవరపప

2226 MLJ1898550
పపరర: శకనవరసరరవప వనలలరరర

94-231/697

తసడడ:డ అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమణడచడరర
ఇసటట ననస:81-2-284
వయసనస:37
లస: ససస స
2242 MLJ1898337
పపరర: ఆసజననయగలల భగవనగరరర

2225 MLJ3317880
పపరర: వజయ వనలలరరర

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-283/1
వయసనస:29
లస: పప
94-232/456

94-232/1214

భరస : వర వనసకట సతఖనడరరయణ బలర కలరరస
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-2-283
వయసనస:56
లస: ససస స
94-232/453

2223 NDX3230075
పపరర: శరకవణణ బలర కలరరస

భరస : వరవనసకట సతఖనడరరయణ బలర కలరరస
ఇసటట ననస:81-2-279
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-282
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ రరగర
ఇసటట ననస:81-2-283
వయసనస:49
లస: ససస స
2233 NDX0760322
పపరర: చతమమక బసడక

94-232/1147

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-280
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-282
వయసనస:37
లస: ససస స
2230 NDX1486977
పపరర: శరరద రరగర

2222 NDX3154077
పపరర: శరకవణణ బలర కలరరస

2247 NDX2656023
పపరర: సరసబశవరరరవప మమమడడ

94-231/1076

తసడడ:డ కరశ వశసనడథస మమమడడ
ఇసటట ననస:81-2-285
వయసనస:73
లస: పప
94-232/460

2250 SQX2046423
పపరర: కకషష కలమమరర మమమడడ

95-4/1066

భరస : సరసబశవరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:81-2-285
వయసనస:61
లస: ససస స
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2251 NDX2985984
పపరర: ఆకలల రమమసజనఉలల

94-231/1184

తసడడ:డ ఆకలల పపదద సతఖస
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:48
లస: పప
2254 NDX0393868
పపరర: సనజజత నల

94-232/463

94-232/466

94-231/711

94-231/714

94-231/717

2269 MLJ3706553
పపరర: లకకకతరరపతమక సటటట

94-231/720

94-231/712

2264 MLJ3708724
పపరర: భవరన సరమసతషల

2267 NDX1217546
పపరర: కరమమశసరర ఎలమననటట

2270 MLJ3706546
పపరర: శక పరరసత సరమసతషల

94-231/723

2273 NDX1965781
పపరర: సరయ వడడడరర

94-231/715

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:46
లస: పప
94-231/728

2276 NDX2632487
పపరర: బసదన అడపర

2259 NDX3267333
పపరర: శక లకడక మగసలమడడగగ

94-231/713
2262 MLJ3311545
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప సరమసతషల

2265 MLJ3708708
పపరర: లకకకపడసనన ఐనవవలల

94-231/718

2268 NDX1217553
పపరర: శరకవణణ ఎలమననటట

94-231/716

94-231/719

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:26
లస: ససస స
94-231/721

2271 MLJ3318102
పపరర: వశరలమకడ అడపర

94-231/722

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:45
లస: ససస స
94-231/724

2274 NDX1965963
పపరర: సనరరసదడ వదస
ద రర

94-231/725

తసడడ:డ మసగ రరజ వదస
ద రర
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:31
లస: పప
94-231/1077

2277 MLJ3711066
పపరర: నడగలకడక నసదస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపర
ఇసటట ననస:81-2-292, 0/4 TH LANE
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-293
వయసనస:36
లస: ససస స

2279 NDX1403328
పపరర: దధననకకటటశసరమక చమల

2280 MLJ3708690
పపరర: రతనకలమమరరव జకకव

భరస : కరశవపలల
ఇసటట ననస:81-2-293
వయసనస:39
లస: ససస స

94-231/1216

భరస : వనసకటసతఖనడరరయమణ
ఇసటట ననస:81-2-291
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగ రరజ వడడడరర
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:30
లస: పప
94-231/726

94-232/465

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-2-290
వయసనస:43
లస: పప

భరస : మమలకరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-293
వయసనస:37
లస: ససస స

2261 NDX2350049
పపరర: పకథధస రరజ సమసతషల

2256 MLJ1882018
పపరర: పరపరరరవప నలమ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మగసలమడడగగ
ఇసటట ననస:81-2-287
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపరటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-292
వయసనస:33
లస: ససస స

2278 MLJ3708682
పపరర: శకలకడక చతసబబటట

94-232/1148

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-291
వయసనస:30
లస: ససస స

2266 AP151000435322
పపరర: వనసకటసతఖనడనరరయణ
ఐనవవలల
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-2-291
వయసనస:42
లస: పప

2275 MLJ3701919
పపరర: తరరపరటయఖ సటటట

2258 NDX2994754
పపరర: ఆకలల సనబబరరవప

94-232/462

తసడడ:డ మరరయనన
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సమసతషల
ఇసటట ననస:81-2-290
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-2-290
వయసనస:49
లస: పప

2272 NDX1217561
పపరర: వనసకటనరసమక నలస

94-232/464

తసడడ:డ ఆకలల రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:26
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-290
వయసనస:42
లస: ససస స
2263 MLJ3704145
పపరర: సతఖనడనరరయణ సరమసతషల

2255 NDX1965690
పపరర: రరమమరరవప ఓబగలమపపరస

2253 NDX0393793
పపరర: దనరరగదతవ నల

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరనడథస ఓబగలమపపరస
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ లలరరరమరరయనన
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:43
లస: పప
2260 MLJ3706538
పపరర: మలలర శసరర సరమసతషల

94-232/461

భరస : రరమమరరవప ఓబగలమపపరస
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:81-2-286
వయసనస:39
లస: ససస స
2257 NDX1339779
పపరర: నలమ పరపర రరవప

2252 NDX1965682
పపరర: వజయ లకడక ఓబగలమపపరస

94-231/729

94-231/727

94-231/730

భరస : నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-293
వయసనస:43
లస: ససస స
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94-231/731

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జకరక
ఇసటట ననస:81-2-293
వయసనస:26
లస: పప
2284 MLJ3704137
పపరర: నరసససహరరవపव జకరకव

94-231/734

94-231/736

94-231/739

94-231/742

94-231/1186

94-231/745

94-231/748

94-232/467

తసడడ:డ మగరళ కకషష మమకల
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:26
లస: పప
2308 NDX2105402
పపరర: శరఖమల వదధద
భరస : ససవర శసకర రరవప వదధద
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:35
లస: ససస స

94-231/740

2294 AP151000435058
పపరర: తరరపతరరడడడ ఏలలరర

2297 NDX2586485
పపరర: సనబబరరయగడడ జలససతడ

2300 MLJ3708674
పపరర: జయలకడక మమకల

94-231/743

94-124/804

94-231/746

2292 MLJ3704103
పపరర: కకటటశసరరరవపव చతసబబటటव

94-231/741

2295 NDX2723880
పపరర: వనసకటటశసరరర పచచల

94-231/1185

2298 NDX1323500
పపరర: నడగ సరయ అమల లమకకకజ

94-231/744

2301 AP151000438278
పపరర: రరఘవమక జలససతడస

94-231/747

భరస : సనబభబరరయగడడ
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:57
లస: ససస స
94-231/749

2306 NDX1720508
పపరర: అనసరరధ సతష
స

94-231/751

భరస : భదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:38
లస: ససస స

94-231/738

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:27
లస: ససస స

2303 NDX0566133
పపరర: వనసకటటశసర రరవప లకకకజ
వరరరహమమమ
తసడడ:డ వరబడహకస
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:55
లస: పప

2309 NDX1200989
పపరర: నడగమలలర శసరర వకఖర

2289 NDX2349678
పపరర: వజయ లకడక రరదద డస

తసడడ:డ వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:24
లస: పప

2304 NDX1827213
పపరర: చతననకరశవపలల జలససతడ

94-231/750

తసడడ:డ సనబభబరరయగడడ జలససతడ
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:72
లస: పప

భరస : ఆసజననయలల సతష
స
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:27
లస: ససస స
94-231/753

94-231/1227

తసడడ:డ సప మయఖव
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:41
లస: పప

భరస : మగరళకకషష
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:43
లస: ససస స

తలర : శవ కరమమశసరర
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:45
లస: పప
2305 NDX1893925
పపరర: పడశరసత కలమమర మమకల

2291 NDX1145002
పపరర: రసగరరరడడడ రరడడస

2286 NDX1398248
పపరర: జజఖతపడసరద జజనడనడడల

భరస : రరమ రరడడ రరదద డస
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననకరశవపలల జలససతడ
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-296
వయసనస:39
లస: ససస స
2302 NDX0755215
పపరర: వనసకటటశసరరర పస

94-231/737

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పచచల
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:24
లస: ససస స
2299 NDX0760280
పపరర: శవ కరమమశసరర పస

2288 NDX0413146
పపరర: సననత జజమ

94-231/733

తసడడ:డ రసగనడయకలలల జజనడనడడల
ఇసటట ననస: 81-2-294
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:45
లస: పప
2296 NDX2723922
పపరర: చసదడకల పచచల

94-231/735

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:67
లస: ససస స
2293 MLJ3704095
పపరర: శకనవరసన జజమ

2285 NDX2349553
పపరర: వరయఖ నలర బబ తషల

2283 NDX1217538
పపరర: వనయ నలర బబ తషల

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-294
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:81-2-294
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-295
వయసనస:33
లస: ససస స
2290 AP151000438347
పపరర: తరరపతమక ఏలలరర

94-231/732

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-294
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:81-2-294
వయసనస:53
లస: పప
2287 MLJ3317773
పపరర: నడగలకడక రరడతడస

2282 NDX1217520
పపరర: జజఖతనడధ నలర బబ తషల

2307 NDX2132538
పపరర: దతవకలమమరర పప లర సపటట

94-231/752

భరస : మశశ పప లర సపటట
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:31
లస: ససస స
94-231/754

2310 NDX1200971
పపరర: లలత కలమమరర అసదత

94-231/755

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:39
లస: ససస స
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94-231/756

భరస : కకసడల రరవప వదధద
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:59
లస: ససస స
2314 MLJ3704087
పపరర: మగరళకకషష మమకల

94-231/759

94-231/1203

94-232/468

94-231/763

94-231/766

94-231/769

94-231/772

తసడడ:డ ససరయఖ రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:57
లస: పప

2324 NDX1200948
పపరర: అసజలదతవ ఐనడల

2327 MLJ3317930
పపరర: పదడకవత పప టటనరర

2330 NDX2356368
పపరర: రగకకస హహహమమవత

2333 NDX1403146
పపరర: శరసత మమడబబ యన

94-231/775

2336 MLJ3705977
పపరర: శకనవరసరరవప వరరణడసస

94-231/764

2339 NDX1217504
పపరర: కలమమరర కలరరచతటట
భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:27
లస: ససస స

2319 NDX3258746
పపరర: సరసబశవరరవప బసడరర

94-231/1208

2322 MLJ3711033
పపరర: సరసత వరరణడసస

94-231/762

2325 NDX1720409
పపరర: నడగరరరరన పప దధల

94-231/765

తసడడ:డ శసకర పప దధల
ఇసటట ననస:81-2-299
వయసనస:24
లస: పప
94-231/767

2328 NDX0566059
పపరర: శకనవరసరరవప బరరటస

94-231/768

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-300
వయసనస:50
లస: పప
94-231/770

2331 NDX2090694
పపరర: సనహససన రగకకస

94-231/771

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/773

2334 MLJ3318383
పపరర: శరసత బరరటస

94-231/774

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:45
లస: ససస స
94-231/776

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:38
లస: పప
94-231/778

94-231/761

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-299
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : మలలర శసర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:52
లస: ససస స
2338 NDX2090660
పపరర: మలలర శసర రరవప రగకకస

94-232/1232

భరస : రగకకస జగదదష
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:32
లస: ససస స
2335 NDX2090686
పపరర: రమణమక రగకకస

2321 NDX3241783
పపరర: నడగ శకదతవ బసడరర

2316 AP151000435210
పపరర: సనబభబరరయగడడ జలససతడస

తసడడ:డ రమమరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-2-298
వయసనస:39
లస: పప

భరస : మనకధరరవప
ఇసటట ననస:81-2-300
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-300
వయసనస:55
లస: పప
2332 NDX2090678
పపరర: రరధధక రగకకస

94-231/1204

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-299
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర పప దధల
ఇసటట ననస:81-2-299
వయసనస:26
లస: పప
2329 MLJ3310315
పపరర: మనకధరరవప పప టటనరర

2318 NDX3234275
పపరర: నడగ శక దతవ బసడరర

94-231/758

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:77
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-2-298
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-299
వయసనస:70
లస: ససస స
2326 NDX1720417
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర పప దధల

94-231/760

భరస : సరసబశవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-2-298
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-298
వయసనస:62
లస: ససస స
2323 MLJ3318276
పపరర: సరవతడమక బరరటభ

2315 AP151000435359
పపరర: కకసడలరరవప వదధద

2313 MLJ1880665
పపరర: శవశసకర రరవప వడడడ

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-2-298
వయసనస:39
లస: పప
2320 NDX1339357
పపరర: ఆదధ లకకక బసడడరర

94-231/757

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-297
వయసనస:50
లస: పప
2317 NDX3234101
పపరర: సరసబ శవ రరవప బసడరర

2312 NDX0755330
పపరర: మరరవల షపక

2337 NDX1403120
పపరర: శసకర రరవప మమడబబ యన

94-231/777

తసడడ:డ శవనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-301
వయసనస:42
లస: పప
94-231/779

2340 NDX1343888
పపరర: రరమ లసగయఖ

94-231/780

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:32
లస: పప
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2341 NDX2159771
పపరర: నరసససహ సరసమ వకకలగడడడ

94-231/781

2342 MLJ3705969
పపరర: సనబభబరరవప ఐనడల

తసడడ:డ వనసకట ససవర నడగరసదడఎస వకకలగడడడ
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:71
లస: పప

2344 MLJ3707635
పపరర: శకలలతకలమమరరव కరకరర व

2345 MLJ3707650
పపరర: సపసదడనव షపకव

94-232/470

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:39
లస: ససస స
2347 MLJ3708666
పపరర: నడగమరరబహససనడ షపక

94-231/783

94-232/471

94-231/786

2351 NDX1056225
పపరర: అబగదల సలమస షపక

94-231/784

తసడడ:డ ఇమమమ
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:58
లస: పప

2354 NDX1486886
పపరర: సనజన చమల

94-231/787

94-231/792

2359 NDX0799502
పపరర: జయశక యమసలపప

94-231/795

2357 NDX0799528
పపరర: పడభభవత యమసలపప

94-232/472

2349 NDX2159730
పపరర: లకడక అనసరరధ వకకలగడడడ

2352 NDX0891002
పపరర: అలమరవల షపక

94-231/788

94-231/790

2355 MLJ3708641
పపరర: శకదతవ కలపరస

94-231/791

భరస : దనకలకరరజ
ఇసటట ననస:81-2-304
వయసనస:36
లస: ససస స
94-231/793

2358 NDX1699281
పపరర: నరకల దతవ చలమల శశటట

భరస : వనసకట సససహదధడ నడగరసదర యమసలపప
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ససతడ రరసబభబగ చలమల శశటట
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:58
లస: ససస స

2360 AP151000438145
పపరర: హననమమయమక గగసటకల

2361 NDX0799684
పపరర: అలమమరర రమమష

94-231/796

భరస : మగతడఖలల
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:72
లస: ససస స

94-231/798
2362 MLJ3703972
పపరర: వనసకట సససహదధడ నడగరసదర
యమసలపప
తసడడ:డ పపదద సససహదధడ రరవప యమసలపప
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:40
లస: పప

94-231/799 2364 MLJ3703964
2363 NDX1699273
పపరర: ససతడ రరసబభబగ చలమల శశటట
పపరర: పపద సససహదధర
డ రవప యమసలపప

తసడడ:డ అసజననయగలల చలమల శశటట
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:62
లస: పప

2365 NDX0560094
పపరర: నడగలకడక పపరరమమళర

2366 MLJ3707668
పపరర: బబజజన షపక

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:29
లస: ససస స
2368 MLJ3708609
పపరర: దతవక పరలమసయ
తసడడ:డ గగరరవపలల
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:37
లస: పప

2369 MLJ3318532
పపరర: శశషమక పరలమసయ
భరస : గగరరవపలల
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:50
లస: ససస స

94-231/800

తసడడ:డ ధరకరరజ
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:67
లస: పప
94-231/802

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:31
లస: ససస స
94-231/804

94-231/794

94-231/797

భరస : పపదద సససహదధడ రరవప యమసలపప
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:60
లస: ససస స

94-231/801

94-231/785

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చ.
ఇసటట ననస:81-2-304
వయసనస:28
లస: ససస స

2356 NDX0849224
పపరర: వనసకట సససహదధడ అనత
యమసలపప
భరస : రమమష ఆలమమరర
ఇసటట ననస:81-2-305
వయసనస:36
లస: ససస స

2346 NDX1575010
పపరర: అసజల దతవ అయనడల

భరస : నరసససహ సరసమ వకకలగడడడ
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:29
లస: పప
94-231/789

94-232/469

భరస : సనబభబ రరవప అయనడల
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:50
లస: ససస స
2353 NDX0799601
పపరర: మసరసన వల

2348 NDX0974261
పపరర: మమయమగననసర షపక

2343 NDX1339407
పపరర: శకవరణణ ఇనడల

భరస : శశషష కలమమర
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససససరహహబव
ఇసటట ననస:81-2-302
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-2-303
వయసనస:30
లస: ససస స
2350 MLJ3318334
పపరర: సరబర షపక

94-231/782

2367 NDX0199661
పపరర: కకరణకయ పప కలరర

94-231/803

తసడడ:డ పడసరదబభబగ
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:32
లస: ససస స
94-231/805

2370 NDX0760496
పపరర: సరయ కలమమరర మమవవరర

94-231/806

భరస : శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:50
లస: ససస స
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2371 MLJ3318961
పపరర: సరమమమ జఖస ఖమకసపరటట

94-231/807

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:65
లస: ససస స
2374 MLJ1881341
పపరర: వనసకటటశసరరర పరలమసయ

94-231/810

94-231/813

94-231/816

94-231/819

94-231/820

94-231/823

94-231/826

తసడడ:డ షపక నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-309
వయసనస:19
లస: ససస స

2384 NDX2849966
పపరర: శకనవరస రరగరళర

2387 NDX1343862
పపరర: కలరరచతటట కరరణడ

2390 NDX1827130
పపరర: రమమదతవ దదడడ

2393 NDX1840462
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

94-231/829

2396 NDX3228798
పపరర: శశశల భభణగ షపక

94-232/1149

2399 MLJ3317732
పపరర: కరమమశసరర వశసనడధ
భరస : వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-311
వయసనస:53
లస: ససస స

2379 NDX1966029
పపరర: నడగమణణ కలరరచతత

94-231/815

2382 AP151000438239
పపరర: సరమమమ జఖస జమగకలపరటట

94-231/818

2385 NDX2849958
పపరర: తరరపటమక రరగరళర

94-232/1150

భరస : శకనవరస రరగరళర
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:26
లస: ససస స
94-231/821

2388 NDX2356376
పపరర: జజఖత జనపరల

94-231/822

భరస : లకకణ రరవప జనపరల
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/824

2391 NDX1827064
పపరర: శవ కలమమర దదడడ

94-231/825

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:29
లస: పప
94-231/827

2394 MLJ3704038
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

94-231/828

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:47
లస: పప
94-231/1201

తసడడ:డ నసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:81-2-309
వయసనస:19
లస: ససస స
94-231/1232

94-231/812

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమకరరస
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:48
లస: పప
2398 NDX3299930
పపరర: షపక షపసల భభనన

94-231/817

భరస : కకటటశసర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:37
లస: పప
2395 MLJ3704046
పపరర: వర రరఘవలల కకలమ

2381 AP151000438277
పపరర: బభపమక తతరరటట

2376 MLJ3704020
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

భరస : రరమగలల కలరరచతత
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగడడ
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:43
లస: ససస స
2392 NDX1479923
పపరర: కమలమకర రరవప బబ డల

94-231/814

తసడడ:డ పడసరద రరగరళర
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-2-308
వయసనస:25
లస: ససస స
2389 MLJ3708617
పపరర: నడగమలలర శసరర రరమశశటట

2378 AP151000438173
పపరర: కళళఖణణ జమగకలపరటట

94-231/809

తసడడ:డ సపసదనలల షపక
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:76
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జమగకలపరటట
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:30
లస: పప
2386 NDX1826991
పపరర: లకడక పడసనన నలల
ర రర

94-231/811

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:52
లస: ససస స
2383 NDX1965807
పపరర: పవన కలమమర జమగకలపరటట

2375 MLJ3704129
పపరర: బభజ షపక

2373 NDX0132605
పపరర: రగహహత సనధడ దవన మతషరర

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:43
లస: పప

భరస : పవన కలమమర జమగకలపరటట
ఇసటట ననస:81-2-307
వయసనస:26
లస: ససస స
2380 AP151000438211
పపరర: నడగమణణ కలరరచతటట

94-231/808

భరస : పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవపలల
ఇసటట ననస:81-2-306
వయసనస:38
లస: పప
2377 NDX1965815
పపరర: అనసష జమగకలపరటట

2372 NDX0974253
పపరర: వనసకట సనబబమక పపరరమమళళ

2397 NDX3299922
పపరర: షపక సపసదడబ

94-231/1231

భరస : షపక నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-309
వయసనస:38
లస: ససస స
94-231/830

2400 MLJ3701877
పపరర: శవదనరరగపడసరద వశసనడధనన

94-231/831

తసడడ:డ వనసకటభపయఖ
ఇసటట ననస:81-2-311
వయసనస:35
లస: పప
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2401 MLJ3311404
పపరర: వనసకటపరయఖ వశసనడధ

94-231/832

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-311
వయసనస:55
లస: పప
2404 AP151000435311
పపరర: పవరషచసదడరరవప అవరసరర

94-231/834

94-232/1151

94-231/838

94-231/841

94-231/844

94-231/847

94-232/473

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-317
వయసనస:30
లస: పప

2414 AP151000438221
పపరర: మహలకడక ఐనవవలల

2417 NDX0384156
పపరర: రరజజ మమడడశశటట

2420 NDX0799403
పపరర: శకదతవ కరవశశటట

2423 NDX1228436
పపరర: రరజరశ కలమమర గజజవనలర

94-232/476

2426 NDX1800250
పపరర: భమలకడక మసచడల

94-231/842

2429 NDX0565796
పపరర: నడగరశసర రరవప గరరక
తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-2-317
వయసనస:59
లస: పప

2409 MLJ3707452
పపరర: లకడక మమదదశశటట

94-231/837

2412 NDX2159680
పపరర: నడరరయణ చలమర

94-231/840

2415 NDX1380211
పపరర: సనవరచల జజననలగడడ

94-231/843

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:49
లస: ససస స
94-231/845

2418 AP151000435080
పపరర: వనసకట పసచచయఖ ఐనవవలల

94-231/846

తసడడ:డ కకషష మమరరస ఐనవవలల
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:51
లస: పప
94-231/848

2421 MLJ1896067
పపరర: అననపవరష గజవనలర

94-231/849

భరస : నడగలకకకనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:42
లస: ససస స
94-232/474

2424 NDX1228774
పపరర: శశషగరరర రరవప మమచరర

94-232/475

తసడడ:డ ససబబరవప
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:62
లస: పప
94-231/850

భరస : రవ కకషష మసచడల
ఇసటట ననస:81-2-317
వయసనస:43
లస: ససస స
94-231/852

94-231/1187

తసడడ:డ వనసకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:81-2-314
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ నడగ నకడమ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:67
లస: పప
2428 NDX0565762
పపరర: వనసకట కరరరసక గరరక

94-231/839

భరస : చతననకరశవపలల
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ లకడక నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-316
వయసనస:27
లస: ససస స
2425 NDX1228428
పపరర: నడగలకకక నడరరయణ గజజవనలర

2411 NDX1965740
పపరర: రరజజ మమచరర

2406 NDX2831972
పపరర: పసడడత సతశ

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-314
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:54
లస: పప
2422 NDX1228444
పపరర: రగజజరరణణ గజజవనలర

94-231/836

భరస : వనసకటభపసచచయఖ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస ఐనవవలల
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:73
లస: ససస స
2419 NDX1380179
పపరర: శకనవరస రరవప జజననలగడడ

2408 NDX1965757
పపరర: నడగ రరజ మమచరర

94-231/833

తసడడ:డ పసడడత శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-313
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-2-314
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:81-2-315
వయసనస:25
లస: ససస స
2416 AP151000438238
పపరర: అసజనరతనస ఐనవవలల

94-231/835

భరస : రరజజ మమచరర
ఇసటట ననస:81-2-314
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష సరయ
ఇసటట ననస:81-2-314
వయసనస:28
లస: పప
2413 NDX1629288
పపరర: సరయ నకకత ఐనవవలల

2405 AP151000435223
పపరర: రరమమరరవప అవరసరర

2403 MLJ3317690
పపరర: వజయలకడక అవరసరర

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-2-312
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-2-312
వయసనస:72
లస: పప

భరస : పసడడత సతశ
ఇసటట ననస:81-2-313
వయసనస:31
లస: ససస స
2410 NDX1608118
పపరర: కకతస మమసన సరయనడథ

94-182/1619

భరస : శకనవరసరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-2-312
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-2-312
వయసనస:47
లస: పప
2407 NDX2922201
పపరర: పసడడత అశసన

2402 NDX3250230
పపరర: అరరణకలమరర బసడరర

2427 NDX0560078
పపరర: శవపరరసత గరరర

94-231/851

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-317
వయసనస:54
లస: ససస స
94-231/853

2430 NDX2350031
పపరర: నసదధన ఇసనకలమ

94-231/854

తసడడ:డ కకపరరవప ఇసనకలమ
ఇసటట ననస:81-2-318
వయసనస:22
లస: ససస స
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94-231/855

భరస : ఏసన
ఇసటట ననస:81-2-318
వయసనస:33
లస: ససస స

2432 NDX2105428
పపరర: కకప రరవప ఇసనకఅలమ

94-231/856

తసడడ:డ యయసన ఇసనకఅలమ
ఇసటట ననస:81-2-318
వయసనస:27
లస: పప

2434 NDX2194355
పపరర: నడగ మలర క యలమసదల

94-231/858

భరస : నడగరరజ యలమసదల
ఇసటట ననస:81-2-319
వయసనస:27
లస: ససస స
2437 NDX2194314
పపరర: వనసకట కలమఖణణ వడడగరననన
భరస : శవరరమకకషష వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:28
లస: ససస స
2440 NDX1480219
పపరర: పదక శశనగరషపటట

2435 NDX2194348
పపరర: నడగరరజ యలమసదల

94-231/859

భరస : రరసబభబగ శశనగరషపటట
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:41
లస: ససస స

2438 NDX1201003
పపరర: రమణ మతషపలర

94-231/861

94-232/479

2441 NDX1829730
పపరర: శరరష వడడగరననన

తసడడ:డ లమలఖ వకనవత
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:37
లస: పప
2446 NDX2115666
పపరర: శవ నడగ రరజ మగధదస

94-231/866

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప మగధదస
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:24
లస: పప
2449 NDX2159763
పపరర: బభబగరరవప కకతడస

2444 NDX2113884
పపరర: లకడక నడగ దనరగ మగధదస

94-232/1152

2439 NDX2175850
పపరర: అసకమక వనమగల

94-231/862

భరస : నడగరశసర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:33
లస: ససస స
94-232/477

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:32
లస: ససస స

2443 NDX1827908
పపరర: బభబగలమల వసకనవత

2436 NDX3126554
పపరర: కవత గసడడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:81-2-319
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:28
లస: ససస స
94-231/863

94-231/857

తసడడ:డ అసకలలల
ఇసటట ననస:81-2-318
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:81-2-319
వయసనస:33
లస: పప
94-231/860

2433 MLJ3310943
పపరర: ఇసనకల ఏసన

2442 NDX1829714
పపరర: శవరరమ కకషష వడడగరననన

94-232/478

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-320
వయసనస:34
లస: పప
94-231/864

2445 NDX2113876
పపరర: జజజ ననశసరర మగధదస

94-231/865

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప మగధదస
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసతష రరవప మగధదస
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:40
లస: ససస స

2447 NDX2115674
పపరర: సనబభబరరవప పరడతపత

2448 NDX1504480
పపరర: రవ కకరణ వడడగరననన

94-231/867

తసడడ:డ పపరయఖ పడతపత
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:31
లస: పప

94-231/868

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:32
లస: పప

94-231/869

తసడడ:డ వర రరజ కకతడస
ఇసటట ననస:81-2-321
వయసనస:66
లస: పప
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2450 NDX2132504
పపరర: వనసకట మహలకడక చకరక

94-231/870

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప చకరక
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:47
లస: ససస స

2451 NDX2132488
పపరర: శవకలమమరర మమజరటట

భరస : చన రసగరరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:62
లస: ససస స

94-231/873 2454 NDX2194439
2453 NDX1479683
పపరర: వనసకట సనదదర కలమమర చమకలరరస
పపరర: రరజ మగతష
స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:26
లస: పప
2456 NDX1775933
పపరర: హరర బభబగ కనమరర పవడడ
తసడడ:డ వనసకట రతనస కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:56
లస: పప

94-231/871

2457 NDX3258795
పపరర: సరయ కకరణ జజమ
తసడడ:డ గగరర శసకర జజమ
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:24
లస: పప

94-231/872

తసడడ:డ రరజ మగతష
స
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:22
లస: పప
94-231/874

తసడడ:డ మగతష
స
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:47
లస: పప
94-231/876

2452 NDX2194447
పపరర: ఆనసద గణణష మగతష
స

2455 NDX2132546
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప చకరక

94-231/875

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప చకరక
ఇసటట ననస:81-2-322
వయసనస:53
లస: పప
94-231/1209

2458 MLJ3317641
పపరర: రరజరశసరరव పసనపపలలటటव

94-231/877

భరస : సరసబశవరరవపव व
ఇసటట ననస:81-2-323
వయసనస:65
లస: ససస స
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2459 MLJ3310299
పపరర: సరసబశవరరవపव పసనపపలలటటव

94-231/878

తసడడ:డ సనబబయఖव
ఇసటట ననస:81-2-323
వయసనస:70
లస: పప
2462 NDX2136266
పపరర: ఝమనస లకడక మగనగరల

94-231/881

94-231/884

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-325
వయసనస:49
లస: ససస స
2471 NDX2136241
పపరర: నడగ లకడక ఉసగగటటరర

94-231/890

94-231/893

94-231/1188

94-231/896

భరస : సరసబ ససవర రరవప వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:52
లస: ససస స

94-231/888

2472 NDX2136225
పపరర: నడగరశసర రరవప వపసగగటటరర

2481 NDX0799551
పపరర: ధనలకడక వనమగల

94-231/899

2484 NDX0799635
పపరర: వనమగల కకటటశసర రరవప

94-231/891

2487 NDX1829599
పపరర: సరసబశవ రరవప వడడగరననన
తసడడ:డ వనసకటటససరరర వడడగరననన
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:62
లస: పప

2467 MLJ3707379
పపరర: ససవరజజఖతव బసడడరరव

94-231/886

2470 NDX2159615
పపరర: కలరన జవరసజ

94-231/889

2473 NDX2136282
పపరర: నడగ రరజ వపసగగటటరర

94-231/892

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:81-2-326
వయసనస:32
లస: పప
94-231/894

2476 NDX2159714
పపరర: నడగరశసర రరవప నడమమనసరర

94-231/895

తసడడ:డ ససత రరమయఖ నడమమనసరర
ఇసటట ననస:81-2-327
వయసనస:38
లస: పప
94-231/1078

2479 NDX2635704
పపరర: అననషర కసదనల

94-231/1079

తసడడ:డ మహన కసదనల
ఇసటట ననస:81-2-328
వయసనస:22
లస: ససస స
94-231/897

2482 MLJ3317179
పపరర: వజయలకడక దసడడబబ టట
ర

94-231/898

భరస : కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:53
లస: ససస స
94-231/900

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:55
లస: పప
94-232/480

94-231/883

తసడడ:డ బడహకనసద రరడడ జవరసజ
ఇసటట ననస:81-2-326
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:32
లస: పప
2486 NDX1829706
పపరర: మలలర సవరర వడడగరననన

2469 AP151000435317
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడరరव

2478 NDX2642460
పపరర: కలమఖణణ కసదనల

2464 NDX2136316
పపరర: పడసరద మగనగరల

తసడడ:డ శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-325
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : మహన కసదనల
ఇసటట ననస:81-2-328
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:31
లస: ససస స
2483 MLJ3701760
పపరర: ససదదప కకరణ ధసడడ బబ టర

94-231/885

భరస : బగచచ రరజ దడసరర
ఇసటట ననస:81-2-327
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : శత రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-2-327
వయసనస:49
లస: ససస స
2480 NDX0799510
పపరర: దతవ పడసనన వనమగల

2466 MLJ3707361
పపరర: లలకపరవనव బసడడరరव

2475 NDX2159722
పపరర: ధన లకడక దడసరర

94-231/880

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:81-2-324
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ నడగ భమషణస వపసగగటటరర
ఇసటట ననస:81-2-326
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ నడమమనసరర
ఇసటట ననస:81-2-327
వయసనస:49
లస: ససస స
2477 NDX2736973
పపరర: శశషకలమమరర నడమనసరర

94-231/882

తసడడ:డ రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-325
వయసనస:52
లస: పప

భరస : నడగ రరజ
ఇసటట ననస:81-2-326
వయసనస:23
లస: ససస స
2474 NDX2159706
పపరర: శశషకలమమరర నడమమనసరర

2463 NDX1965773
పపరర: యగరశసర రరవప నడగశసరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-2-325
వయసనస:30
లస: ససస స
94-231/887

2461 NDX1965765
పపరర: అనసత లకడక నడగశసరపప

భరస : యయగరససర రరవప నడగశసరపప
ఇసటట ననస:81-2-324
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నడగశసరపప
ఇసటట ననస:81-2-324
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:81-2-325
వయసనస:24
లస: ససస స
2468 AP151000438428
పపరర: అరరణకలమమరర బసడడరరव

94-231/879

తసడడ:డ పడసరద మగనగరల
ఇసటట ననస:81-2-324
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరద మగనగరల
ఇసటట ననస:81-2-324
వయసనస:47
లస: ససస స
2465 NDX1720284
పపరర: శరసత పసడయమ బసడడరర

2460 NDX1800060
పపరర: సరసత మగనగరల

2485 MLJ3310141
పపరర: కలమమరసరసమ దసడడబబ టర

94-231/901

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-330
వయసనస:59
లస: పప
94-232/481

2488 NDX2642544
పపరర: మధవ లలసపత

94-224/1184

భరస : రరమకకషష లలసపత
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:34
లస: ససస స
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2489 MLJ3710175
పపరర: ఆషరరరణణ లల శశటట
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94-231/902

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:32
లస: ససస స
2492 AP151000438099
పపరర: లకడక మమననపలర

94-231/905

2493 AP151000438512
పపరర: సరమమమ జఖస లలసపటట

94-231/908

2496 MLJ3310109
పపరర: లకకణరరవప లలశశటట

తసడడ:డ జగనడనథస జజమ
ఇసటట ననస:81-2-332
వయసనస:21
లస: పప
94-231/1080

94-231/916

94-231/919

94-231/922

భరస : పసరరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:67
లస: ససస స

2508 NDX2349173
పపరర: పవన కలమమర పప దధల

2511 NDX2819126
పపరర: పడసహసత ఏస

94-231/923

2514 AP151000438571
పపరర: మసరసనబ షపక

94-231/914

2517 NDX2100766
పపరర: అనసష జరసన
తసడడ:డ దధననశ కలమమర
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:24
లస: పప

2497 NDX2159870
పపరర: శక లకడక బబ లశశటట

94-231/910

2500 NDX2159672
పపరర: శకనన బగచరరజల

94-231/913

2503 NDX2132470
పపరర: సరసత గగవసదపవరరకస

94-231/915

భరస : మమరరత రరవప గగవసదపవరరకస
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:29
లస: ససస స
94-231/917

2506 MLJ1880749
పపరర: రమణడరరవప గసజ

94-231/918

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:55
లస: పప
94-231/920

2509 NDX2349637
పపరర: లకడక దడసరర

94-231/921

భరస : కకటయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-2-344
వయసనస:39
లస: ససస స
94-243/1263

2512 NDX3233202
పపరర: సరగజన మదడల

94-232/1218

భరస : గగపయఖ మదడల
ఇసటట ననస:81-2-351
వయసనస:73
లస: ససస స
94-231/924

భరస : నడగగలకరర
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:42
లస: ససస స
94-231/926

94-231/907

తసడడ:డ సనబభబరరవప బగచరరజల
ఇసటట ననస:81-2-332
వయసనస:50
లస: పప

భసధనవప: వనసకట కకషష వ
ఇసటట ననస:81-2-346
వయసనస:24
లస: పప

భరస : సపసదనలల
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:28
లస: ససస స
2516 AP151000438592
పపరర: సపసదడబ షపక

94-231/912

తసడడ:డ బభల కకటటశసరరరవప పప దధల
ఇసటట ననస:81-2-341
వయసనస:32
లస: పప

భరస : కరశయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-2-344
వయసనస:53
లస: ససస స
2513 NDX1200906
పపరర: మమబగ జజన బ షపక

2505 AP151000435116
పపరర: గగవసదరరజలల గగవసదపపరస

2494 MLJ3311297
పపరర: నడరరయణ లలశశటట

భరస : రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-2-332
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపద కకటయఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:67
లస: పప
2510 NDX2349470
పపరర: వరమక దడసరర

94-231/909

భరస : మమరరత కకషప ర గసజ
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణడరరవప
ఇసటట ననస:81-2-333
వయసనస:32
లస: పప
2507 NDX2132561
పపరర: చన రసగ రరవప మమజరటట

2502 NDX2503894
పపరర: నవఖ గసజ

94-231/904

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-2-332
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనధస
ఇసటట ననస:81-2-332
వయసనస:19
లస: పప
2504 MLJ3704335
పపరర: మమరరతకకషప ర గసజ

94-231/906

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:41
లస: పప

94-231/911 2499 NDX2159862
2498 NDX2350114
పపరర: మహన కరమమశసరరరవప జజమ
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప బబ లశశటట

2491 NDX0684969
పపరర: కసస
స రర కనఖ

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:35
లస: పప

2501 NDX2651016
పపరర: శకనవరసరరవప జజమ

94-231/903

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : శసకరశవ
ఇసటట ననస:81-2-331
వయసనస:43
లస: ససస స
2495 MLJ3705084
పపరర: రరమకకకషష లలసపటట

2490 MLJ3318557
పపరర: వరలకడక లలశశటట

2515 AP151000438572
పపరర: కరసససబ షపక

94-231/925

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:45
లస: ససస స
94-231/927

2518 NDX1854190
పపరర: చతసతనఖ నడగ పపనడనరరవప
తడడకమళ
తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:44
లస: పప

94-231/928
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2519 MLJ1882455
పపరర: హహసపసన షపక
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94-231/929

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:52
లస: పప
2522 NDX1604728
పపరర: నడగమర షపక

94-232/486

94-231/932

94-231/935

94-231/938

94-231/941

94-231/944

94-232/488

భరస : వనసకటటశస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:45
లస: ససస స

2532 NDX0199588
పపరర: హహమ కలమమరర బబ డల

2535 NDX1629361
పపరర: రరమతరద స తనడకసల

2538 NDX3235538
పపరర: రమణ ఉపపరటభలమ

2541 NDX1339472
పపరర: మదడల సరయ రరమ

94-232/491

2544 MLJ3706751
పపరర: తషలసస భటట గరరర

94-231/939

2547 AP151000438230
పపరర: రమణ భటట గరరర
భరస : వనసకటటశసరరదన
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:54
లస: ససస స

2527 NDX0848614
పపరర: వనసకట రవసదడ గగదత

94-231/934

2530 NDX1629429
పపరర: సరసత తనడకసల

94-231/937

2533 NDX0391888
పపరర: ఝమనసరరణణ గసజ

94-231/940

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:47
లస: ససస స
94-231/942

94-231/943
2536 NDX0133983
పపరర: అమరలసగరశసరరరవప కలనశశటట

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:49
లస: పప
94-232/1222

2539 NDX0974303
పపరర: వజయలకడక సబభపత

94-232/487

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-393
వయసనస:54
లస: ససస స
94-232/489

2542 NDX1339464
పపరర: నగరశశటట వనసకటటశసర రరవప

94-232/490

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:81-2-401
వయసనస:53
లస: పప
94-232/492

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:33
లస: ససస స
94-232/494

94-231/931

భరస : రరమతరద స తనడకసల
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:31
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-401
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప నడగరశశటట
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:30
లస: ససస స
2546 NDX1339456
పపరర: నడగరశశటట శరసత

94-231/936

భరస : నరశనర రరవ ఉపపరటభలమ
ఇసటట ననస:81-2-366
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-401
వయసనస:36
లస: ససస స
2543 NDX1672642
పపరర: నడగలకడక నడగరశశటట

2529 NDX1822254
పపరర: సరసత టసకశరల

2524 NDX2022192
పపరర: గగరరనడథ రరవప బధన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-358
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తనడకసల
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ బబ డల
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:50
లస: పప
2540 MLJ3710290
పపరర: అనసరరధ అరవపలర

94-231/933

భరస : ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:48
లస: ససస స
2537 NDX1966045
పపరర: ఆదధనడరరయణ బబ డడ ల

2526 NDX1323476
పపరర: సనసదరమక మమజరటట

94-232/485

తసడడ:డ దదనబసధన బధన
ఇసటట ననస:81-2-357
వయసనస:65
లస: పప

భరస : రరమ తరద స టసకశరల
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-2-359
వయసనస:38
లస: ససస స
2534 AP151000438407
పపరర: కకషషకలమమరర చలమర

94-231/930

భరస : సరసబశవ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-358
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:81-2-358
వయసనస:44
లస: పప
2531 NDX0849190
పపరర: గగదత వనసకట సనబబమక

2523 NDX1965872
పపరర: వజయ రరవప రగకకస

2521 NDX1444546
పపరర: రమజ షపక

భరస : నడగమర షపక
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లచచనన రగకకస
ఇసటట ననస:81-2-357
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-2-357
వయసనస:72
లస: పప
2528 NDX0848622
పపరర: వనసకటటశసరరర గగదత

94-232/484

భరస : కనకర చడరర రరజమనడనర
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:81-2-356
వయసనస:32
లస: పప
2525 NDX1699067
పపరర: సరసబశవ రరవప మమజరటట

2520 NDX1604678
పపరర: బబజజన బ షపక

2545 NDX2045442
పపరర: నడగ మలలర శసరర సస హహచ

94-232/493

భరస : రరజజ రరవప సస హహచ
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:35
లస: ససస స
94-232/495

2548 NDX2045459
పపరర: రరజజ రరవప చలర

94-232/496

తసడడ:డ గగరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:47
లస: పప
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2549 AP151000435002
పపరర: వనసకటటశసరరర భటట గరరర

94-232/497

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:67
లస: పప
2552 NDX2160166
పపరర: మమధనరర కకఠరరర

94-232/498

94-232/501

94-232/504

94-235/26

94-232/506

94-232/508

94-232/511

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:77
లస: ససస స

2562 NDX3054269
పపరర: ఫరరరక మహమకద

2565 MLJ3318292
పపరర: కమలమక మమడడव

2568 NDX2371995
పపరర: అనసష తతట

2571 NDX2371557
పపరర: రరమ మహన రరవప మమతడ

94-232/514

2574 MLJ1898154
పపరర: భవరన కరరళ

94-244/1291

2577 NDX1228188
పపరర: కకషష కరసత కరరళ
తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:25
లస: పప

2557 NDX1339373
పపరర: శకహరర యననకకళళళ

94-232/503

2560 NDX0475178
పపరర: కరకసత కలమమర మలమరదధ

94-235/25

2563 NDX3132750
పపరర: అఫసయమ బబగగమ షపక

94-244/1292

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:81-2-2063
వయసనస:55
లస: ససస స
94-231/945

2566 NDX0754754
పపరర: శవనడగరశసర రరవప దడసరరव

94-232/507

తసడడ:డ రమణव
ఇసటట ననస:81-3-36Q
వయసనస:32
లస: పప
94-232/509

2569 NDX1578386
పపరర: రరమకకటమక మమఠక

94-232/510

భరస : రరమకహనడడవప మమఠక
ఇసటట ననస:81-3-47
వయసనస:51
లస: ససస స
94-232/512

2572 AP151000438165
పపరర: అపరరష ఓరరచ

94-232/513

భరస : వనసకటటశసరరదన
ఇసటట ననస:81-3-68
వయసనస:40
లస: ససస స
94-232/515

భరస : సనధదర
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/517

94-232/500

తసడడ:డ లకకకనడరరయణ మలమరదధ
ఇసటట ననస:81-2-462
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ మమతడ
ఇసటట ననస:81-3-47
వయసనస:63
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:39
లస: ససస స
2576 AP151000438283
పపరర: పరరసతమక కరరళ

94-232/505

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:81-3-47
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:81-3-47
వయసనస:22
లస: పప
2573 MLJ1884618
పపరర: కలమమరర కరరళ

2559 NDX2160109
పపరర: తతజ వనసకట మహహశ ననరరళర

2554 NDX0974295
పపరర: నతడ కకఠరరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:81-2-412
వయసనస:26
లస: పప

భరస : నరసరరరడడడव
ఇసటట ననస:81-2-2576
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరష కలసనకలరరస
ఇసటట ననస:81-3-47
వయసనస:21
లస: ససస స
2570 NDX2371904
పపరర: రమమశ తతట

94-232/502

తసడడ:డ ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:81-2-2063
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపదద పప లయఖ
ఇసటట ననస:81-2-2264
వయసనస:46
లస: పప
2567 NDX2372035
పపరర: యమగన కలసనకలరరస

2556 NDX1339381
పపరర: శకవదఖ యననకకళళళ

94-235/24

తసడడ:డ శరఖమ సనసదర
ఇసటట ననస:81-2-411
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తలమర సరయ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-2-433
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకకనడరరయణ మలమరదధ
ఇసటట ననస:81-2-462
వయసనస:28
లస: పప
2564 NDX1228642
పపరర: శకనవరస రరవప పగడడల

94-232/499

తలర : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:81-2-412
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-2-412
వయసనస:46
లస: పప
2561 NDX0475202
పపరర: మధన మలమరదధ

2553 NDX1910455
పపరర: దధవఖ కకఠరరర

2551 NDX0598490
పపరర: పదడకవత మలమరదధ

భరస : లకకకనడరరయణ మలమరదధ
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సనసదర కకఠరరర
ఇసటట ననస:81-2-411
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గసబర చసద
ఇసటట ననస:81-2-411
వయసనస:56
లస: పప
2558 MLJ3705878
పపరర: వనసకటరరవప యనకకలలర

94-235/23

భరస : కరకసత కలమమర మలమరధధ
ఇసటట ననస:81-2-402
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సనసదర కకఠరరర
ఇసటట ననస:81-2-411
వయసనస:22
లస: ససస స
2555 NDX1056076
పపరర: శరఖమ సనసదర కటభరర

2550 NDX2160554
పపరర: ససతడరర మలమరధధ

2575 MLJ1894096
పపరర: దనరగ కరరళ

94-232/516

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:44
లస: ససస స
94-232/518

2578 AP151000435260
పపరర: పడసరద కరరళ

94-232/519

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:44
లస: పప
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2579 AP151000435168
పపరర: సనధదర కరరళ

94-232/520

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:47
లస: పప
2582 NDX2990521
పపరర: గగపస బసడరర

94-232/1157

94-232/523

94-240/751

94-232/526

94-232/529

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:45
లస: పప
2597 NDX1058130
పపరర: రరమగ గరశ

94-232/1243

94-232/533

భరస : రరమమ రరవప గగసడడల
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:57
లస: ససస స
2606 NDX2090595
పపరర: రసగనడయకలలల జజనడనడడల
తసడడ:డ అసజమక జజనడనడడల
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:57
లస: పప

94-232/524

2587 NDX2612612
పపరర: తషమకల పవజత

94-232/906

2590 MLJ3709250
పపరర: రమమదతవ పపరరబబ యన

94-232/525

94-232/527 2593 AP151000435377
2592 NDX2371649
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పపరరబబ యన
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కరకరర

తసడడ:డ చనన నరసయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:42
లస: పప

2595 NDX1965625
పపరర: శకనవరసరరవప కరకరర

2596 NDX2518157
పపరర: పరలగన లకడక దనరగ

94-232/530

2598 NDX1069350
పపరర: పలర వ గరశ

2601 AP151000438423
పపరర: వజయలకడక తతలగనడడ

2604 AP151000435164
పపరర: నడగరరజ తతలగనడడ

2607 NDX1959826
పపరర: సరయ పడసరద తతలగరనడడ
తసడడ:డ చసదడమహన తతలగరనడడ
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:63
లస: పప

94-232/528

94-232/531

తసడడ:డ పరలగన లకడక నటరరజ
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:21
లస: ససస స
94-232/1244

2599 NDX0394288
పపరర: లకడక శరరషర తతలగనడడ

94-232/532

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:36
లస: ససస స
94-232/534

2602 AP151000438424
పపరర: భభరత తతలగనడడ

94-232/535

భరస : ససరఖచసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:56
లస: ససస స
94-232/538

తసడడ:డ ససరఖచసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:41
లస: పప
94-232/540

94-232/522

భరస : నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సరయపడసరద
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:54
లస: ససస స
94-232/536

2584 MLJ3705241
పపరర: నడగరపడసరద దడసరర

తసడడ:డ తషమకల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : రరమగ గరశ
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:40
లస: ససస స
2603 NDX1339878
పపరర: వససత గగసడడల

94-232/905

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గరశ
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:37
లస: పప
2600 MLJ3709185
పపరర: లకడకశరరద తతలగనడడ

2589 MLJ3706884
పపరర: పదకశక పలగరన

94-232/1156

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:31
లస: పప

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-3-362
వయసనస:76
లస: ససస స
2594 MLJ3702172
పపరర: లకడక నటరరజ పలగరన

94-2/1249

భరస : తషమకల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమగలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:48
లస: ససస స
2591 MLJ3706876
పపరర: శశష కలమమరర కరకరర

2583 NDX2676534
పపరర: కరరమగలర సయఖద

2586 NDX2612703
పపరర: తషమకల దనరగ

2581 NDX3156510
పపరర: సరయ రరచకకసడ

తసడడ:డ రవ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:81-3-360
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-361
వయసనస:36
లస: పప
2588 NDX2718583
పపరర: హససన సయఖద

94-232/521

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-177
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-3-360
వయసనస:19
లస: పప
2585 MLJ3705027
పపరర: నడగరరజ పపరరబబ యన

2580 AP151000435155
పపరర: గగపస కరరళ

2605 AP151000435181
పపరర: శకనవరసరరవప తతలగనడడ

94-232/539

తసడడ:డ ససరఖచసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:42
లస: పప
94-232/541

2608 MLJ3311495
పపరర: ససరరఖచసదడశశఖర రరవప

94-232/542

తసడడ:డ చలమయఖ telagnidi
ఇసటట ననస:81-3-364
వయసనస:64
లస: పప
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2609 NDX2222834
పపరర: రరమమరరవప గగసడడల
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94-240/15

తసడడ:డ సరసబయఖ గగసడడల
ఇసటట ననస:81-3-365
వయసనస:61
లస: పప
94-232/546

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:40
లస: ససస స
94-232/549

తసడడ:డ శవయఖ తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:23
లస: పప
94-232/552

తసడడ:డ నడగ భమషణస మమడసరన
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:28
లస: పప
94-232/555

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:46
లస: పప

94-232/550

2619 NDX2110146
పపరర: చరణ బభబగ మమడసరన

2622 MLJ3702164
పపరర: శవయఖ తటట ల

94-232/558

భరస : శకనవరస ఫణణ కలమమర కలరరకల
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:29
లస: ససస స

2625 MLJ3317195
పపరర: లకడక పడమలమ దతవ గగపప

94-232/553

భరస : వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:77
లస: ససస స

2628 NDX2371631
పపరర: వనసకట సరయ రరస గగపప

94-232/556

తసడడ:డ వనసకట రమణ గగపప
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:43
లస: పప

94-232/559

భరస : వనసకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:62
లస: ససస స

94-232/562

2637 NDX3086634
పపరర: నడగ మలర శసరర ఓరరస
భరస : సనసదర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:41
లస: ససస స

94-232/554

2623 MLJ3310679
పపరర: శకనవరసరరవప తటట ల

94-232/557

2626 MLJ3317849
పపరర: ఆదధలకడక పపలపరటట

94-232/560

94-232/563
2629 NDX2486157
పపరర: శకనవరస ఫణణ కలమమర కలరరకల

తసడడ:డ శశష గరరర రరవప కలరరకల
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:34
లస: పప
94-232/907

తసడడ:డ కకటయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:72
లస: పప
94-232/909

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:41
లస: పప
94-232/1158

2620 NDX1825704
పపరర: సతఖనడరరయణ తటట ల

94-232/565 2632 NDX2656015
2631 MLJ3310646
పపరర: వనసకట జగనడనథరరవప పపలపరటట
పపరర: వనసకయఖ మలలర

2634 NDX2656148
పపరర: అయఖపర మలలర

94-232/551

భరస : వనసకట జగనడనథరరవప
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:68
లస: పప
94-232/908

2617 NDX2063295
పపరర: పడసనన తటట ల

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గరరర కలమమర గగపప
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:22
లస: పప
94-232/564

94-232/548

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:28
లస: పప

భరస : వనసకటగరరరకలమమర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:39
లస: ససస స
94-232/561

2614 NDX2110062
పపరర: రమణమక మమడసరన

తసడడ:డ రరసబభబగ తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:47
లస: పప

2624 NDX2486165
పపరర: నడగ లకడక కలరరకల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:45
లస: పప

2616 NDX2063287
పపరర: పడదదప చసదన తటట ల

94-232/545

భరస : నడగ భమషణస మమడసరన
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ భమషణస మమడసరన
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:29
లస: పప

2621 AP151000435480
పపరర: రరసబభబగ తటట ల

2636 NDX3092335
పపరర: సనసదర రరవప ఓరరస

94-232/547

తసడడ:డ రరసబభబగ తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:25
లస: పప

2618 NDX2110070
పపరర: శశ బభబగ మమడసరన

2633 NDX2656049
పపరర: సరసబడజఖస మలలర

2613 MLJ3706868
పపరర: కలమమరర తటట ల

2611 NDX1827486
పపరర: రరజఖ లకడక తటట ల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:42
లస: ససస స

2615 NDX2110534
పపరర: నడగ ససదదప తటట ల

2630 NDX2371565
పపరర: వనసకట గరరర కలమమర గగపప

94-232/544

తసడడ:డ శవయఖ తటట ల
ఇసటట ననస:81-3-366
వయసనస:25
లస: ససస స

2612 AP151000438527
పపరర: రరజఖలకడక తటట ల

2627 MLJ3706850
పపరర: ససరమక తటట ల

2610 NDX2110054
పపరర: సనరరఖ తటట ల

2635 NDX2656098
పపరర: శకలత మలలర

94-232/910

భరస : అయఖపర మలలర
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:35
లస: ససస స
94-232/1159

2638 NDX3086485
పపరర: అనల కలమమర గగసజ

94-232/1160

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:31
లస: పప
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2639 NDX3056991
పపరర: ఉపపసదర మసడల
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94-232/1161

తలర : సనశల
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:22
లస: పప
94-232/566

తసడడ:డ రరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:26
లస: ససస స
94-232/569

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:47
లస: ససస స

94-232/567

2646 NDX2063303
పపరర: రరజ తమకశశటట

94-232/572

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:47
లస: పప

2649 MLJ3704798
పపరర: వనసకటటశసరరర ఓరరచ

94-232/570

తసడడ:డ శకనన ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-3-369
వయసనస:28
లస: పప

2652 AP151000438365
పపరర: ఉసపన జహ

94-232/573

94-232/576

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:81-3-370
వయసనస:49
లస: పప

2655 NDX3299849
పపరర: వనసకటటశసరరర బబ యన

94-232/574

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:81-3-372
వయసనస:62
లస: పప
2660 NDX1829763
పపరర: ఫరజన మహమకద

2658 NDX3000023
పపరర: పపడమ కలమమరర మదతదల

94-232/1242

భరస : జహహరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:25
లస: ససస స

2661 NDX2372001
పపరర: సబహ మహమకద

94-232/1163

94-232/581

2666 AP151000435063
పపరర: అమననదదదన యస.డడ

94-232/584

2664 MLJ3702156
పపరర: జహహరరదదదన మహమకద

94-232/579

తసడడ:డ నజరరదదదన
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:44
లస: పప

94-232/911

2653 AP151000438366
పపరర: ఖతజజబ షపక

94-232/575

2656 MLJ3709466
పపరర: సనశల గగవసదన

94-232/577

2659 NDX1043017
పపరర: నడగళవల పపరరబబ యన

94-235/28

2662 MLJ3317898
పపరర: కరజకన సనలమసనడ మహకద

94-232/580

భరస : అవనశఉదదదన
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:42
లస: ససస స
94-232/582

తసడడ:డ నజరరదదదన
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:34
లస: పప
2667 AP151000435062
పపరర: అవనశ ఉదదదన

2650 NDX2635589
పపరర: తడవనణణ కకలలకకసడ

భరస : నగరష రరజ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-372
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:34
లస: ససస స

2663 NDX1340033
పపరర: వనసకట సరయ రరఘవ జగదదష
వశసనడధనన
తసడడ:డ వనసకట హననమసత రరవప
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:26
లస: పప

94-232/571

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-372
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : మగరళమహన రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:81-3-372
వయసనస:60
లస: ససస స
94-232/578

2647 AP151000435331
పపరర: వనసకటడరరవప ఓరరచ

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:81-3-370
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:81-3-370
వయసనస:22
లస: పప
94-232/1162

94-232/568

భరస : వజయ కలమమర కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : గగసనబభబగ
ఇసటట ననస:81-3-370
వయసనస:46
లస: ససస స

2654 MLJ3311123
పపరర: గగసన బభబగ షపక

2644 MLJ3709730
పపరర: కకసడమక ఓరరచ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:76
లస: పప
94-224/1371

94-204/327

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:31
లస: పప

2648 AP151000435232
పపరర: శకనన ఓరరచ

తసడడ:డ నజరరదదదన
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:42
లస: పప

2643 NDX1228691
పపరర: సనరఖ వత జపకలల

2641 NDX0137695
పపరర: వజయ కలమమర కకలలకకసడ

తసడడ:డ వనసకట రమణడరరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహహశసరరవప
ఇసటట ననస:81-3-368
వయసనస:33
లస: ససస స

2645 AP151000438379
పపరర: వజయ తమకశశటట

2657 NDX2849610
పపరర: మహన రరవప కకటభరర

94-235/27

తసడడ:డ హననమమన సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-3-367
వయసనస:28
లస: ససస స

2642 NDX2063311
పపరర: అననశర తమకశశటట

2651 NDX3194347
పపరర: చసదడ కలమమర ఓరరచ

2640 NDX1175389
పపరర: శవ బభయమక బబ సదధల

2665 NDX2371896
పపరర: ఆహద మహమకద

94-232/583

తసడడ:డ అబగదల సపసయద మహమకద
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:41
లస: పప
94-232/585

2668 AP151000435122
పపరర: నజరరదదదన యస.డడ

94-232/586

తసడడ:డ షరబభరన
ఇసటట ననస:81-3-375
వయసనస:70
లస: పప

Page 93 of 331

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19

2669 MLJ3709656
పపరర: శవపరరసత కనమరర పవడడ

94-232/587

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-377
వయసనస:38
లస: ససస స
2672 MLJ3702149
పపరర: చసదడశశఖర కనమరర పవడడ

94-232/590

2673 MLJ1881234
పపరర: వజయలకడక వశసనడధనన

94-232/593

2676 NDX1228543
పపరర: గరయతడ బరరటస
భరస : వనసకలసఠ రరవప
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:40
లస: ససస స

2678 NDX1228535
పపరర: వనసకలసఠరరవప బరరటస

2679 NDX2490894
పపరర: దనరగ భవరన మరరబబ యన

94-232/596

తసడడ:డ కరమమశసరరరవ
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప జమ
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:19
లస: ససస స
2684 NDX1578337
పపరర: ససవర రరమ రరవప మటమరరక

94-232/599

94-232/602

94-232/605

భరస : వనసకటటశసరరర అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:70
లస: ససస స

2685 NDX2372183
పపరర: శక లకడక దదనకకసడ

2688 MLJ3704863
పపరర: లకకణ ధనకకసడ

2691 NDX1878950
పపరర: రరగ మమధనరర అమర

94-232/608

2694 NDX3114121
పపరర: సతశ కలమమర అమర

94-235/29

2697 NDX0200311
పపరర: లమవణఖ ఉపరల
భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-3-383
వయసనస:30
లస: ససస స

94-235/30
2680 NDX2490852
పపరర: శవ నడగరశసర రరవప
మమరరబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:27
లస: పప

94-232/597

2683 NDX1578345
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
మటమరరక
తసడడ:డ ససవర రరమమరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-3-380
వయసనస:35
లస: పప

94-232/598

94-232/600

2686 MLJ3706835
పపరర: నడగలకడక ధనకకసడ

94-232/601

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:52
లస: ససస స
94-232/603

2689 MLJ3704855
పపరర: రరమగ ధనకకసడ

94-232/604

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:33
లస: పప
94-232/606

2692 NDX2371938
పపరర: మణణదదప అమర

94-232/607

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:22
లస: పప
94-232/1164

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:84
లస: పప
94-235/922

94-232/592

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:25
లస: పప

భరస : సతష కలమమర అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:62
లస: పప
2696 NDX3056926
పపరర: పదడకవత అమర

94-232/595
2677 NDX2371664
పపరర: వనసకట వజయ మమరరబబ యన

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:56
లస: పప
2693 NDX2371920
పపరర: వనసకటటశసరరర అమర

94-232/594

భరస : దనరగ పడసరద దదనకకసడ
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-3-381
వయసనస:31
లస: పప
2690 AP151000435255
పపరర: రరమచసదడరరవప ధనకకసడ

2674 MLJ1887553
పపరర: వనసకటహననమసతరరవప
వశసనడధనన
తసడడ:డ జగనడనధరరవప
ఇసటట ననస:81-3-378
వయసనస:45
లస: పప

భరస : ససవర రరమమరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-3-380
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-3-380
వయసనస:61
లస: పప
2687 MLJ3704871
పపరర: దనరరగపడసరద ధనకకసడ

2682 NDX1578352
పపరర: సనధ రరణణ మటమరరక

94-232/589

94-232/591

భరస : శవ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:26
లస: ససస స
94-235/921

2671 MLJ1896091
పపరర: సతఖనడరరయణ కనవరర పవడడ

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-3-377
వయసనస:35
లస: పప

భరస : వనసకటహననమసత
ఇసటట ననస:81-3-378
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వజయ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-3-379
వయసనస:24
లస: ససస స

2681 NDX3099868
పపరర: దతవ దనరగ జమ

94-232/588

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-3-377
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-3-377
వయసనస:37
లస: పప
2675 NDX2372332
పపరర: సనధడ రరణణ మమరరబబ యన

2670 MLJ1895051
పపరర: వరలకడక కనవలర పవడడ

94-232/609

2695 NDX2282036
పపరర: లకడక వనసకట నడగమణణ దదప
అమర
తసడడ:డ వనసకటటససరరర అమర
ఇసటట ననస:81-3-382
వయసనస:22
లస: పప
2698 MLJ1886498
పపరర: దనరరగభవరన కలసచడల

94-235/31

94-232/610

భరస : వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-3-383
వయసనస:34
లస: ససస స
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94-232/611

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-3-383
వయసనస:50
లస: ససస స
2702 NDX2641496
పపరర: రరధమక గగసటటపలర

94-231/1081

94-232/616

94-232/618

94-232/621

94-232/1166

94-232/625

94-232/628

భరస : గఫరరव
ఇసటట ననస:81-3-394
వయసనస:50
లస: ససస స

2712 AP151000435090
పపరర: నడగరశసరరరవప భవరరశశటట

2715 NDX2174563
పపరర: కలమఖణణ టటకక

2718 NDX2160232
పపరర: కనడన కరటభడవత

2721 MLJ3311396
పపరర: గగరరశసకర జజమ

94-232/1167

2724 NDX3154705
పపరర: బగజర రరమమబల

94-232/622

2727 MLJ3704921
పపరర: శసకరరవప గగసజ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-3-394
వయసనస:34
లస: పప

2707 NDX0394148
పపరర: మమరర నరకల భవరరశశటట

94-232/617

2710 NDX2160281
పపరర: లకడక నరసమక కకసదవనటట

94-232/620

2713 NDX2738037
పపరర: హరర బభబగ కనమరరర పవరడక

94-232/1165

తసడడ:డ వనసకటరతనస కనమరరర పపడడ
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:55
లస: పప
94-232/623

2716 NDX2160240
పపరర: ఉషస కరటభడవత

94-232/624

భరస : కనడన కరటభడవత
ఇసటట ననస:81-3-392
వయసనస:40
లస: ససస స
94-232/626

2719 NDX1672444
పపరర: పరవన జజమ

94-232/627

తసడడ:డ గగరర శసకర జజమ
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:27
లస: ససస స
94-232/629

2722 AP151000435387
పపరర: గఫరర షపకव

94-232/630

తసడడ:డ హహహదరव
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:57
లస: పప
94-232/1168

భరస : సనరరశ రరమమబల
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:32
లస: ససస స
94-232/632

94-232/615

భరస : కకటటశసర రరవప కకసదవనటట
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:45
లస: పప

భరస : రరజ గటటట
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:41
లస: ససస స
2726 AP151000438369
పపరర: ఇమమసబ షపకव

94-232/619

తసడడ:డ గగరయఖ కరటభడవత
ఇసటట ననస:81-3-392
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ గఫరఫర షపక
ఇసటట ననస:81-3-393
వయసనస:29
లస: పప
2723 NDX3152147
పపరర: వనసకట రమణ గటటట

2709 AP151000438264
పపరర: కరరమసటటనడ భవరరశశటట

2704 MLJ1884949
పపరర: శవకలమమరర అడదల

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సనరరష కలమమర టటకక
ఇసటట ననస:81-3-392
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస మహన రరవప టటకక
ఇసటట ననస:81-3-392
వయసనస:30
లస: పప
2720 NDX1825654
పపరర: హహహదర షపక

94-231/1189

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబగ కనమరరర పపడడ
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:26
లస: పప
2717 NDX2174571
పపరర: సనరరష టటకక

2706 NDX2980993
పపరర: రరజ ససరసగర

94-232/613

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:81-3-387
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:35
లస: పప
2714 NDX2817427
పపరర: హరరశ కనమరరర పపడడ

94-232/614

తసడడ:డ బభబగ ససరసగర
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:30
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:81-3-391
వయసనస:46
లస: ససస స
2711 MLJ1882349
పపరర: కకషషబభబగ భవరరశశటట

2703 NDX2518207
పపరర: లకడక పరరసత గగసటటపల

2701 MLJ3310190
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపర

తసడడ:డ లసగయఖ ఉపపర
ఇసటట ననస:81-3-383
వయసనస:57
లస: పప

భరస : సదడ శవ రరవప గగసటటపల
ఇసటట ననస:81-3-386
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖव व
ఇసటట ననస:81-3-387
వయసనస:68
లస: పప
2708 MLJ1894369
పపరర: వనసకటటశసరర ఇమడడబతస

94-232/612

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-3-383
వయసనస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:81-3-386
వయసనస:57
లస: ససస స
2705 MLJ1884956
పపరర: అచచయఖ అడదల

2700 MLJ3310471
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసచడల

2725 NDX1827619
పపరర: శరసత గగసజ

94-232/631

భరస : శసకర గగసజ
ఇసటట ననస:81-3-394
వయసనస:28
లస: ససస స
94-232/633

2728 MLJ1880038
పపరర: సరసబశవరరవప తషళళళరర

94-232/634

తసడడ:డ చనననరసససహస
ఇసటట ననస:81-3-394
వయసనస:70
లస: పప
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2729 MLJ1880079
పపరర: లకడక తషళళళరర
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94-232/635

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-3-396
వయసనస:55
లస: ససస స
2732 NDX1909581
పపరర: లకడక తరరపటమక యయనగల

94-232/636

94-232/1170

94-232/639

2736 NDX3233301
పపరర: సరయ కలమమర వననగసడర

2739 NDX2371714
పపరర: నడగమర వలర పఠరన

94-232/642

2742 NDX2459899
పపరర: భభగఖ లకడక కకననదసల

94-232/1220

2745 NDX2032803
పపరర: మలలర ల గరతడసజల

2734 NDX2648855
పపరర: జజఖత ససరసగర

94-232/912

2737 NDX1604850
పపరర: జహహర పఠరన

94-232/638

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-399
వయసనస:25
లస: ససస స
94-232/640

2740 NDX1878620
పపరర: ఇసరకయల ఖమన పఠరన

94-232/643

2743 NDX2461879
పపరర: పవన కలమఖణ కకనన దసల

94-232/644

2746 NDX0684985
పపరర: కకటటశసరర మలలర

94-232/645

తసడడ:డ మలలర ల వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణడరరవప
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:46
లస: ససస స

2747 NDX2160059
పపరర: రరకకయ పఠరన

2748 NDX1339423
పపరర: గసగ భవరన కరకరర

2749 NDX2160158
పపరర: మహహశ కలమమర మలలర ల

భరస : బడత బభబగ పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:46
లస: ససస స
2750 NDX2160042
పపరర: బభషర పఠరన
తసడడ:డ బడత బభబగ పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:25
లస: పప
2753 MLJ3702099
పపరర: వనసకటరమణ రరవప మలలర

2751 NDX2160091
పపరర: జఫసర పఠరన

94-232/652

94-232/745

భరస : మధనససధన రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-3-406, NALLACHERUVU 2/
వయసనస:42
లస: ససస స

2754 NDX2160075
పపరర: బడత బభబగ పఠరన

94-232/648

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:23
లస: పప
94-232/650

తసడడ:డ బడత బభబగ పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:45
లస: పప
2756 NDX2422863
పపరర: పదడకవత గగమకడడ

94-232/647

భరస : సనబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:45
లస: ససస స
94-232/649

94-232/744

తసడడ:డ చతనడనకరసవఅలమ కకనన దసల
ఇసటట ననస:81-3-400 1/2
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ వర వనసకట శవ నడగ సనరరశ బభబగ
ఇసటట ననస:81-3-404
వయసనస:19
లస: ససస స
94-232/646

94-232/641

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-399
వయసనస:24
లస: పప

భరస : చతననకరశవపలల కకననదసల
ఇసటట ననస:81-3-400
వయసనస:22
లస: ససస స
94-204/796

94-232/1221

భరస : రమమశ ససరసగర
ఇసటట ననస:81-3-397
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వలర పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-399
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ జబభబరరర న పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-399
వయసనస:45
లస: పప
2744 NDX2654234
పపరర: బభబ శక నడగ లకడక గగననగగసటర

94-232/637

తసడడ:డ రఘగనడథ వననగసడర
ఇసటట ననస:81-3-397
వయసనస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-399
వయసనస:40
లస: ససస స
2741 NDX2105386
పపరర: మసరసన వరల పఠరన

2733 NDX1826090
పపరర: నడగమర షపక

2731 NDX3233939
పపరర: కకటటశసరర కడడయ

భరస : రమమశ కడడయ
ఇసటట ననస:81-3-396
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-3-397
వయసనస:30
లస: పప

భరస : ససరసగర రమమష
ఇసటట ననస:81-3-397
వయసనస:40
లస: ససస స
2738 NDX2105360
పపరర: ఆదమబ పఠరన

94-232/1169

తసడడ:డ సరలకన కడడయ
ఇసటట ననస:81-3-396
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ రఘగనడధ యయనగల
ఇసటట ననస:81-3-397
వయసనస:24
లస: ససస స
2735 NDX2823870
పపరర: ససరసగర జజఖత

2730 NDX3144904
పపరర: రమమశ కడడయ

2752 NDX1227974
పపరర: మహహశ పతస

94-232/651

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:29
లస: పప
94-232/653

2755 NDX1339332
పపరర: కరకరర సనబబ రరవప

తసడడ:డ బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ బభపయమఖ
ఇసటట ననస:81-3-405
వయసనస:49
లస: పప

94-232/746
2757 NDX2422871
పపరర: నడగ దనసడతససర రరవప
గగమకడడ
తసడడ:డ మధనససధన రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-3-406, NALLACHERUVU 2/
వయసనస:23
లస: పప

2758 NDX1201136
పపరర: వరసవ మమజరటట

94-232/654

94-232/655

తసడడ:డ వనసకట శవ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-407
వయసనస:28
లస: ససస స

Page 96 of 331

2759 NDX1201128
పపరర: సరవతడ మమజరటట
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94-232/656

భరస : వనసకట శవ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-407
వయసనస:54
లస: ససస స
2762 MLJ1885615
పపరర: శవకకటటససరరరవప మమజరటట

94-232/659

94-232/662

94-232/665

94-232/667

94-232/670

94-231/1190

94-232/674

భరస : చనమసరసన వల
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:49
లస: ససస స

2772 MLJ3710100
పపరర: నడగ సనబబలకడక మమడడ శశటట

2775 MLJ3710092
పపరర: శవకలమమరర యనకకలలర

2778 AP151000438152
పపరర: చననమగనన షపక

2781 NDX2746352
పపరర: షపక అయమబ

94-232/1175

2784 NDX2642858
పపరర: యమగన రననగ జ

94-232/668

2787 MLJ3704699
పపరర: మహబమబ షపక
తలర : బభజ
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:30
లస: పప

2767 MLJ3705746
పపరర: పడసరదరరవప బరరటస

94-232/664

2770 NDX2823326
పపరర: నవన కలమమర బరరటస

94-232/1172

2773 MLJ3705886
పపరర: బభబగ మమడడశశటట

94-232/669

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-410
వయసనస:33
లస: పప
94-232/671

2776 NDX0326850
పపరర: బభలకకషష మగదడబబ యన

94-142/681

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:57
లస: పప
94-232/672

2779 NDX2371706
పపరర: యగనసస షపక

94-232/673

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:22
లస: పప
94-232/1173

2782 NDX2822757
పపరర: మగశరటక షపక

94-232/1174

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:19
లస: పప
94-232/914

తసడడ:డ శకనవరస చరర రననగ జ
ఇసటట ననస:81-3-416
వయసనస:20
లస: ససస స
94-232/676

94-232/661

తసడడ:డ పడసరద కలమమర బరరటస
ఇసటట ననస:81-3-409
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ షపక అలమభభక
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర షపక
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:19
లస: పప
2786 AP151000438176
పపరర: నసరర హన షపక

94-232/666

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభన
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:45
లస: పప
2783 NDX2885895
పపరర: మగశరటక షపక

2769 MLJ3705753
పపరర: దనరరగరరవప జలలర పలర

2764 MLJ3710134
పపరర: నడరరయణమక యమకడడ శశటట

తసడడ:డ నలకసఠస
ఇసటట ననస:81-3-408/2
వయసనస:56
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:81-3-412
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:81-3-415
వయసనస:18
లస: పప
2780 AP151000435112
పపరర: ఖమజజ షపక

94-232/663

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:81-3-410
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-410
వయసనస:36
లస: పప
2777 NDX2893089
పపరర: హహసపసన షపక

2766 MLJ3710142
పపరర: కళళవత బరరటస

94-232/658

భరస : కకషష మమరరస yimmadisetty
ఇసటట ననస:81-3-408
వయసనస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-3-409
వయసనస:36
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-410
వయసనస:30
లస: ససస స
2774 NDX1056001
పపరర: కకటటశసర రరవప మమడడశశటట

94-232/660

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:81-3-408/2
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : దనరరగరరవప
ఇసటట ననస:81-3-409
వయసనస:25
లస: ససస స
2771 NDX0974147
పపరర: నడగలకడక మమడడశశటట

2763 MLJ3710126
పపరర: గరతరరణణ యమకడడ శశటట

2761 MLJ3705720
పపరర: ససతతష కలమమర మమజరటట

తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-3-407
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:81-3-408
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-3-408
వయసనస:45
లస: పప
2768 MLJ3710241
పపరర: వజయదనరరగ జలర పలర

94-232/657

భరస : సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-3-407
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-3-407
వయసనస:55
లస: పప
2765 MLJ3705738
పపరర: శకరరమగలల యమకడడశశటట

2760 MLJ3710118
పపరర: సతఖవత మమజరటట

2785 AP151000438151
పపరర: గగససయమ షపక

94-232/675

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:47
లస: ససస స
94-232/677

2788 MLJ3704905
పపరర: జజనబభషర షపక

94-232/678

తసడడ:డ చననమసరసన వల
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:31
లస: పప
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94-232/679

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:33
లస: పప
2792 NDX2630820
పపరర: షబభన షపక

94-232/915

94-232/684

94-232/687

94-232/690

94-232/693

94-232/696

94-232/699

తసడడ:డ సరర తడజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:20
లస: పప

2802 AP151000435381
పపరర: జఫర బభషర

2805 MLJ3311164
పపరర: పరసడడరసగరరరవప యసగలశశటట

2808 MLJ3709540
పపరర: అననశర దడసరర

2811 NDX0200196
పపరర: ఆదధలకడక పకదధస

94-232/702

2814 MLJ1881309
పపరర: ఉషరకలమమరర ఎకకల

94-232/691

2817 NDX0578559
పపరర: జగదదష బభబగ సమకట
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:29
లస: పప

2797 MLJ3709581
పపరర: సలమక షపక

94-232/686

2800 AP151000438155
పపరర: హజరరబ షపక

94-232/689

2803 NDX0684977
పపరర: అననపవరష యసగళశశటట

94-232/692

భరస : కనకదనరరగరరవప
ఇసటట ననస:81-3-421
వయసనస:40
లస: ససస స
94-232/694

2806 MLJ3311255
పపరర: కనకదనరగ రరవప యసగళశశటట

94-232/695

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-421
వయసనస:45
లస: పప
94-232/697

2809 NDX1339548
పపరర: దనరగ భవరన ననరరళళ

94-232/698

భరస : సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:32
లస: ససస స
94-232/700

2812 NDX2372357
పపరర: పడమల ఇమకడడశశటట

94-232/701

భరస : వజయ శశఖర ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:42
లస: ససస స
94-232/703

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:53
లస: ససస స
94-232/705

94-232/683

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:72
లస: ససస స

భరస : ఉమమ శసకర
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : రమమశబభబగ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:47
లస: ససస స
2816 NDX2371862
పపరర: లమల జజన ఖమన పఠరన

94-232/688

భరస : నరరసదడ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సనరరష కలమమర
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:36
లస: ససస స
2813 MLJ3709565
పపరర: ససతకలమమరర చమట

2799 AP151000438177
పపరర: మమయమగననసర షపక

2794 NDX1339639
పపరర: జజన బభషర షపసక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-421
వయసనస:34
లస: పప

భరస : శవ శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:28
లస: ససస స
2810 MLJ3709557
పపరర: పదడకవత యకకల

94-232/685

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:81-3-421
వయసనస:69
లస: ససస స
2807 NDX2372381
పపరర: భవరన దడసరర

2796 NDX1227982
పపరర: అసజధ షపక

94-232/681

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:81-3-419
వయసనస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:24
లస: పప
2804 NDX0394106
పపరర: గగవసదమక యసగళశశటట

94-232/682

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : జఫరర భభషర
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:33
లస: ససస స
2801 NDX1878604
పపరర: సనబభన షపక

2793 NDX1339647
పపరర: తస లర మ షపసక

2791 MLJ3704913
పపరర: చననమసరసన వల షపక

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:56
లస: పప

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:81-3-419
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-3-420
వయసనస:26
లస: ససస స
2798 MLJ3709573
పపరర: ఆషర షపక

94-232/680

తసడడ:డ సనబభన
ఇసటట ననస:81-3-417
వయసనస:51
లస: పప

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-3-418
వయసనస:25
లస: ససస స
2795 NDX2372126
పపరర: అసరక షపక

2790 AP151000435079
పపరర: షపక బభజ

2815 NDX1095512
పపరర: కనఖకలమమరర సమమకట

94-232/704

భరస : సతఖనడరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:58
లస: ససస స
94-232/706

2818 MLJ3311818
పపరర: నరరసదడబభబగ దడసరర

94-232/707

తసడడ:డ సదడశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:33
లస: పప
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2819 MLJ1880624
పపరర: సనరరష కలమమర యకక ల

94-232/708

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:39
లస: పప
2822 MLJ3704996
పపరర: రమమషరబబగ చమటభ

2820 NDX1339555
పపరర: సతఖ నడరరయణ ననరరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:40
లస: పప
94-232/711

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:53
లస: పప

2823 NDX0413708
పపరర: సదడశవరరవప దడసరర

తసడడ:డ చతననకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమచబతస న
ఇసటట ననస:81-3-424
వయసనస:41
లస: ససస స
2831 NDX2638880
పపరర: లమల జజన ఖమన పఠరన

94-232/918

94-232/717

భరస : అపరర రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:44
లస: ససస స
2837 MLJ3706801
పపరర: వనసకటరమణ దడసరర

94-232/720

94-232/919

తసడడ:డ తర ప సరయ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:24
లస: పప

94-232/916

94-232/725

94-232/716

2827 NDX2824787
పపరర: నరకల దతవ మలమబభసటట

2830 NDX2683795
పపరర: మగననర సనలమ న పఠరన

2833 NDX3094067
పపరర: హహసససఆన బఇవనస షపక

94-232/1178

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:81-3-431
వయసనస:83
లస: ససస స

2835 NDX2160026
పపరర: హససనడ బబగమ షపక

2836 AP151000438528
పపరర: పదడకవత తటట ల

2838 MLJ3709771
పపరర: రమణమక సరరసపలర

2841 NDX2032720
పపరర: తడయమరర చదరసగపటనస

2844 MLJ3706777
పపరర: ధనలకడక మమరస

2847 NDX2012888
పపరర: సనరరష ననరరళర
తసడడ:డ తలర సరయ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:26
లస: పప

94-232/1176

94-232/917

తసడడ:డ అపడమమయ హరర మగకలసద వరర న అరరశశ
ఇసటట ననస:81-3-426
వయసనస:22
లస: ససస స
94-232/718

94-232/719

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:72
లస: ససస స
94-232/721

2839 MLJ3704749
పపరర: అపరరమయఖ అరరశశటట

94-232/722

తసడడ:డ రతయఖ
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:47
లస: పప
94-232/723

2842 MLJ3706785
పపరర: లకకకతషలససకలమమరర మమరస

94-232/724

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:31
లస: ససస స
94-232/726

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:61
లస: ససస స
94-232/728

94-232/713

భరస : సరతడజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-425
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : చదసబరస చదరసగపటనస
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సపలసస మమడసరర
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:53
లస: ససస స
2846 NDX2371524
పపరర: తతజ వనసకట మహహశ ననరరళర

2832 NDX2372118
పపరర: శకత గరయతడ అరరశశటట

2824 MLJ1881242
పపరర: పపలమరరరవప ఎకకల

భరస : కకరణ కలమమర మలమబభసటట
ఇసటట ననస:81-3-424
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ తడలపర సరయ ననరరళళ
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:23
లస: పప
2843 NDX2032910
పపరర: పపషరరవత మమడసరర

94-232/715

భరస : సరమఅబ షపక
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : సదడశవరరవప
ఇసటట ననస:81-3-432
వయసనస:50
లస: ససస స
2840 NDX2637015
పపరర: తతజ వననకట మహహశ ననరరళర

2829 NDX2683753
పపరర: సరతడజ ఖమన పఠరన

94-232/710

తసడడ:డ ఆదధయఖ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ లమల జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-425
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరతడజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-3-425
వయసనస:19
లస: పప
2834 MLJ3709789
పపరర: వజయలకడక అరర శశటట

94-232/712

తసడడ:డ సదడశవరరవప
ఇసటట ననస:81-3-423
వయసనస:32
లస: పప
94-232/1177

2821 NDX1228006
పపరర: వజయ శశఖర

తసడడ:డ రరమలసగమ
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-3-422
వయసనస:55
లస: పప

94-232/714 2826 MLJ3704970
2825 NDX1132679
పపరర: సతఖ నడరరయణ మమరరస సమమకట
పపరర: శవశసకర దడసరర

2828 NDX2849776
పపరర: నరకల దతవ మమచబతస న

94-232/709

2845 MLJ3709763
పపరర: వనసకట పదడకవత జరమల

94-232/727

భరస : వనసకట శశలసపసళళ
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:81
లస: ససస స
94-232/729

2848 NDX1826033
పపరర: హరర పపరరషప తస స జమల

94-232/730

తసడడ:డ వనసకట సపలస పసళర జమల
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:28
లస: పప
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2849 NDX2032696
పపరర: చదసబరస చదరసగపటనస

94-232/731

తసడడ:డ కలమమర చదరసగపటనస
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:30
లస: పప
2852 NDX2500874
పపరర: ఆదధలకడక రరమశశటట

94-232/734

94-232/737

94-232/920

94-232/740

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-3-439
వయసనస:44
లస: పప
2864 NDX1175363
పపరర: భవరన బతష
స ల

94-235/32

94-235/34

94-232/749

తసడడ:డ నడగయఖ ఏననగసటట
ఇసటట ననస:81-4-440
వయసనస:19
లస: ససస స

94-232/747

94-235/38

2860 NDX2371953
పపరర: ఝమనస రరణణ మమజరటట

94-232/739

2862 NDX0799643
పపరర: మమజరటట పరసడడరసగ రరవప

2863 NDX1699018
పపరర: మలయమదధడ కసదధమళళ

2865 NDX1175355
పపరర: పదక బతష
స ల

2868 NDX2324937
పపరర: శవ పడసరద సససగసశశటట

2871 NDX1144435
పపరర: లకడక సరగరనడడ

2874 AP151000444409
పపరర: పడసరదన శకఖమకలళస

2877 NDX2322923
పపరర: సరససత యయననగసటట
తసడడ:డ నడగయఖ యయననగసటట
ఇసటట ననస:81-4-440
వయసనస:20
లస: ససస స

94-232/736

94-232/738

భరస : పరసడడ రసగ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-3-439
వయసనస:62
లస: ససస స

94-232/741

94-232/742

తసడడ:డ నరసససహ కసదధమళళ
ఇసటట ననస:81-3-446
వయసనస:32
లస: పప
94-235/33

2866 NDX2422897
పపరర: సరయ కలమమర బబ యపరటట

94-232/743

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-03-1189
వయసనస:22
లస: పప
94-235/35

2869 MLJ3709375
పపరర: పసడత అపసరకరట

94-232/748

భరస : ఉననకకషష
ఇసటట ననస:81-4-98
వయసనస:36
లస: ససస స
94-235/36

2872 NDX1042696
పపరర: చననమమకయ కసచరర

94-235/37

భరస : వనసకటటశసరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:81-4-418
వయసనస:47
లస: ససస స
94-235/39

2875 NDX2891083
పపరర: హరర వనసకట శవ నడగ మణణ
ససదదప శకకరకలళస
తసడడ:డ పడసరద శకకరకలళస
ఇసటట ననస:81-4-439
వయసనస:18
లస: పప

94-235/925

94-235/41

2878 NDX2632909
పపరర: రరధడ కసదధమళర

94-235/841

భరస : వరరసజననయగలల శకకరకలలస
ఇసటట ననస:81-4-439
వయసనస:61
లస: ససస స
94-235/40

2857 NDX2371987
పపరర: మమత పటటట

తసడడ:డ రరమగ పటటట
ఇసటట ననస:81-3-436,2ND FLOOR 1ST PO
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర సరగరనడడ
ఇసటట ననస:81-4-418
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరద శకకరకలలస
ఇసటట ననస:81-4-439
వయసనస:39
లస: ససస స
2876 NDX2490928
పపరర: శరరష ఏననగసటట

2859 NDX2371912
పపరర: రవ కలమమర పటటట

2854 MLJ1885714
పపరర: బభలకకషషదదపక అననమమలశశటట

భరస : రవ కలమమర పటటట
ఇసటట ననస:81-3-436
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరయగడడ
ఇసటట ననస:81-4-47
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతష ఇమకడడబతన
ఇసటట ననస:81-4-391
వయసనస:21
లస: పప
2873 NDX0718528
పపరర: అసజనకలమమరర శకఖమకలళస

94-232/1179

భరస : వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-3-483
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : పడభభకర సససహదధడ
ఇసటట ననస:81-4-47
వయసనస:39
లస: ససస స
2870 NDX2371722
పపరర: పడభగ తతజ ఇమకడడబతన

2856 NDX2815322
పపరర: హననమసత రరవప రరమ శశటట

94-232/733

తసడడ:డ మహనడడవప
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసమ
ఇసటట ననస:81-3-439
వయసనస:74
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-3-483
వయసనస:27
లస: ససస స
2867 NDX2322295
పపరర: శక దతవ సససహదధడ

94-232/735

తసడడ:డ కకషష రరమ శశటట
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ తదనవనస కకషష రరవప
ఇసటట ననస:81-3-436
వయసనస:36
లస: పప
2861 NDX0906396
పపరర: మమజరటట కళళఖణ కలమమర

2853 MLJ1885797
పపరర: శశశలసనత అననమమలశశటట

2851 NDX1587841
పపరర: భభరగ వ అననమమలశశటట

భరస : బ కర చతసతనఖ అననమమలశశటట
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : మహనడడవప
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:58
లస: పప
2858 NDX2670545
పపరర: హరర తదనవనస

94-232/732

తసడడ:డ శకలకడకనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-3-433
వయసనస:53
లస: పప

భరస : హననమసత రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:81-3-434
వయసనస:36
లస: ససస స
2855 MLJ1885805
పపరర: మహనరరవప అననమమలశశటట

2850 MLJ3704723
పపరర: వనసకట శశలసపసళళ జరమల

భరస : మలమఖదధడ కసదధమళర
ఇసటట ననస:81-4-440
వయసనస:25
లస: ససస స
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94-235/926

భరస : నడగయఖ
ఇసటట ననస:81-4-440
వయసనస:41
లస: ససస స
94-235/43

భరస : హరరనడరరయణ నననన
ఇసటట ననస:81-4-442
వయసనస:54
లస: ససస స

2883 NDX1044221
పపరర: నడగరరజ నననడన

94-232/750

భరస : శకనవరసనలల వడకటటట
ఇసటట ననస:81-4-443
వయసనస:46
లస: ససస స

2886 NDX1407809
పపరర: శకనవరసనలల వడకటటట

94-235/44

94-235/47

భరస : వసశ కకషష చడమరరస
ఇసటట ననస:81-4-444
వయసనస:28
లస: ససస స

2889 MLJ1891043
పపరర: దనరరగదతవ చడమరరస

94-232/751

94-235/50

తసడడ:డ సనబభబరరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-4-444
వయసనస:55
లస: పప
94-232/1184

భరస : భభసకర రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:81-4-445
వయసనస:32
లస: ససస స
2897 NDX0200519
పపరర: లకడక ససపన జజననలగడడ

94-235/51

భరస : రరజరష బభబగ జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:34
లస: ససస స
2900 MLJ3330230
పపరర: బభలరసగరరరవప జజననలగడడ

2892 NDX1504571
పపరర: నడగ మలలర సవరర మసచనలమర

94-235/48

తసడడ:డ రసగనడయకలలల జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:37
లస: పప

94-232/752

94-235/57

2906 NDX0816751
పపరర: లకడక తమకశశటట

94-235/60

2887 NDX2324093
పపరర: రరజఖలకడక బభచనడ

94-235/46

2890 NDX1042803
పపరర: షణగకఖ చడమరరస

94-235/49

2893 NDX0133041
పపరర: ఆసజననయగలల మసచనళళళ

భరస : ఆసజననయగలల మసచనలమర
ఇసటట ననస:81-4-445
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-4-445
వయసనస:43
లస: పప

94-232/1185
2895 NDX2765352
పపరర: మహహత దనరగ శకనవరస
తడపపరమలలర
తసడడ:డ వనసకట సనరరశ కలమమర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:81-4-445
వయసనస:19
లస: పప

2896 NDX3134251
పపరర: భభసకర రరవప వలవనటట
భసధనవప: భగలకడక సనరరఖ వలవనటట
ఇసటట ననస:81-4-445
వయసనస:43
లస: పప

2898 NDX0962829
పపరర: ఉమమజజఖత శశసఠర

2899 MLJ1881978
పపరర: సనమత దసదధపసడర

94-235/52

2901 NDX2325249
పపరర: సనబబ రరవప శశసఠర

2904 NDX2090199
పపరర: నడగమలలర శసరర తడతడలబబ యన

94-235/55

భరస : మషప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:36
లస: ససస స

94-235/928

94-235/53

2902 NDX0963041
పపరర: సనబభబరరవప శశసఠర

94-235/56

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:44
లస: పప
94-235/58

భరస : వనసకటటశసరరర తడతడలబబ యన
ఇసటట ననస:81-4-447
వయసనస:65
లస: ససస స
2907 NDX0718684
పపరర: రరతష కలసచపప

94-232/753

భరస : నరసససహరరవప దసదధపసడర
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:43
లస: పప

2903 AP151000444350
పపరర: రసగనడయకలలల జజననలగడడ
జజననలగడడ
తసడడ:డ బభలరసగయఖ జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:69
లస: పప

94-235/45

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస చడమరరస
ఇసటట ననస:81-4-444
వయసనస:29
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-446
వయసనస:39
లస: ససస స
94-235/54

2884 NDX1043199
పపరర: హరరనడరరయణ నననన

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-4-443
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రరధడకకషషమమరరస చడమరరస
ఇసటట ననస:81-4-444
వయసనస:50
లస: ససస స

2891 MLJ1894179
పపరర: రరధడకకషషమమరరస చడమరరస

94-235/42

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నననస
ఇసటట ననస:81-4-442
వయసనస:59
లస: పప

తలర : చతసచయఖ వడకటటట
ఇసటట ననస:81-4-443
వయసనస:51
లస: పప

2888 NDX2323665
పపరర: వనసకట షరమల చడమరరస

2881 MLJ3330750
పపరర: ఆసజననయగలల మసచనళళ

తసడడ:డ రరమగలల మసచనళళ
ఇసటట ననస:81-4-441
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ హరరనడరరయణ నననన
ఇసటట ననస:81-4-442
వయసనస:29
లస: పప

2885 NDX1407817
పపరర: ససమఖ వడకటటట

భరస : శకనవరసరరవపव తమకశశరటటట
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:30
లస: ససస స

94-235/927

తసడడ:డ నడగయఖ యయననగసటట
ఇసటట ననస:81-4-440
వయసనస:25
లస: ససస స

2882 NDX1042621
పపరర: జయలకడక నననన

2894 NDX3052024
పపరర: భగలకడక సనరరఖ వలవనటట

2880 NDX3179488
పపరర: నడగలకడక యయననగసటట

2905 NDX1658105
పపరర: రరతష అఛ

94-235/59

తసడడ:డ ససవర అఛ
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:28
లస: ససస స
94-235/61

2908 NDX0719260
పపరర: ససరమక తషరక

94-235/62

భరస : వనసకటటశసరరర తషరక
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:36
లస: ససస స
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94-235/63

భరస : ఆనసదరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:37
లస: ససస స
2912 AP151000444066
పపరర: రరమగలమక కలసచపప

94-235/66

94-235/69

94-235/72

94-235/930

94-235/74

94-235/77

94-235/79

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:30
లస: ససస స

2922 NDX2757276
పపరర: సపలస కలమమర కలసచపప

2925 NDX1338813
పపరర: జగదదశసరర గరకసధత

2928 NDX1338805
పపరర: జనడరర న రరవప గరకసధత

2931 MLJ3706892
పపరర: పరవన చలమర

94-235/932

2934 NDX1578501
పపరర: మహన మమలఖ అననవరపప

94-235/931

2937 NDX1339522
పపరర: అననవరపప చకకధర
తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:32
లస: పప

2917 NDX2455954
పపరర: వరర వనసకయఖ కలసచపప

94-235/71

2920 NDX2771004
పపరర: కలసచపప మహహశ

94-235/929

2923 NDX2703700
పపరర: వసధన కలసచపప

94-236/730

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:18
లస: ససస స
94-235/75

2926 NDX1043231
పపరర: శకనవరసన డతరరడడడ

94-235/76

తసడడ:డ సనబభబరరవప డతరరడడ
ఇసటట ననస:81-4-449
వయసనస:32
లస: పప
94-235/78

2929 NDX1444413
పపరర: మమరర చలమర

94-232/754

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:81-4-450
వయసనస:27
లస: ససస స
94-235/80

2932 MLJ1883446
పపరర: అసకమక చలమర చలమర

94-235/81

భరస : ఆదధయఖ చలమర
ఇసటట ననస:81-4-450
వయసనస:45
లస: ససస స
94-232/755

94-232/756
2935 NDX1504605
పపరర: సనజన వనసకట నడగ సరయ
అననవరపప
భరస : వ ఎన ఎల చకకధర అననవరపప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:27
లస: ససస స

94-232/758

94-232/759
2938 NDX1339514
పపరర: పరసడడ రసగర రరవప అననవరపప

భరస : శరణ తతజ అననవరపప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:25
లస: ససస స
94-232/757

94-235/68

తసడడ:డ కలసచపప మసగయఖ
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస చలమర
ఇసటట ననస:81-4-450
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సససహచలస చలమర
ఇసటట ననస:81-4-450
వయసనస:56
లస: ససస స
2936 NDX1339530
పపరర: అననవరపప శరణ తతజజ

94-235/73

తసడడ:డ పపలమర రరవప గరకసధత
ఇసటట ననస:81-4-449
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస చలమర
ఇసటట ననస:81-4-450
వయసనస:30
లస: ససస స
2933 NDX3035623
పపరర: ధనమక చలమర

2919 AP151000444078
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసచపప

2914 NDX1760066
పపరర: రరస కలమమర అఛ

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:48
లస: పప

భరస : జనడరర న రరవప గరకసధత
ఇసటట ననస:81-4-449
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనరరవప దధరరశరల
ఇసటట ననస:81-4-449
వయసనస:50
లస: పప
2930 MLJ3709193
పపరర: అరరణ చలమర

94-235/70

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దధరరసరల
ఇసటట ననస:81-4-449
వయసనస:23
లస: ససస స
2927 AP151000444260
పపరర: శకనవరసరరవప దధరరశరల

2916 NDX0718395
పపరర: శకనవరసరరవపव తమకశశటట व

94-235/65

తసడడ:డ శవ అఛ
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:73
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:19
లస: ససస స
2924 NDX2409753
పపరర: సరసత దధరరసరల

94-235/67

తసడడ:డ సరసబయఖव తమకశశరటటట
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ తషరక
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:49
లస: పప
2921 NDX2751485
పపరర: వలర పదక కలసచపప

2913 NDX2455970
పపరర: శరఖమ కలమమర కలసచపప

2911 NDX1658170
పపరర: మసగమక వనమగల

భరస : ఆసజననయగలల వనమగల
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:38
లస: పప
2918 NDX0718635
పపరర: వనసకటటశసరరర తషరక

94-235/64

భరస : వరర వనసకయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-448
వయసనస:65
లస: ససస స
2915 NDX0719211
పపరర: మషప కలసచపప

2910 MLJ3330156
పపరర: వరణణ కలసచపప

తసడడ:డ చతసచయఖ
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:57
లస: పప
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2939 NDX1391143
పపరర: లకకక పడమల కలమమరర
అననవరపప
భరస : పరసడడ రసగ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:53
లస: ససస స
2942 NDX2988111
పపరర: కకషష వనణణ ఆరర

94-235/82

94-232/1187

భరస : వనసకట రసగరరరవప ఆరర
ఇసటట ననస:81-4-452
వయసనస:39
లస: ససస స
2945 NDX1449553
పపరర: ససజనఖ పలర బబ తషల

94-235/84

94-235/87

తసడడ:డ కకటయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:59
లస: పప
2954 AP151000444103
పపరర: వమల చమమక

94-235/92

94-235/95

94-235/97

తసడడ:డ కనకరతనస కకరళళ
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:55
లస: పప

94-235/85

94-235/100

2949 NDX1270578
పపరర: పవన కలమమర నసకల

94-235/88

94-235/103

2947 MLJ3709235
పపరర: శకదతవ పలర బబ తషల

94-235/86

2950 NDX1270586
పపరర: కకటటశసర రరవప నసకల

94-235/89

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:33
లస: పప
94-235/842

2953 MLJ1890672
పపరర: గరయతడ చమమక

94-235/91

తసడడ:డ రరమగ చమమక
ఇసటట ననస:81-4-454
వయసనస:35
లస: ససస స

2955 MLJ1881549
పపరర: వరర వనసకయఖ కలసచపప

94-235/93

2956 NDX0744888
పపరర: పవరరషమ వనలరసకక వనలరసకక

94-235/94

భరస : గగరర బడహకచడరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:81-4-455
వయసనస:38
లస: ససస స

2958 NDX2323061
పపరర: నడగ లకడక కరజజ

94-235/96

2959 NDX3092491
పపరర: శక హరర కరజజ

94-235/933

తసడడ:డ ఆనసద బభబగ కరజజ
ఇసటట ననస:81-4-456
వయసనస:32
లస: పప

2961 MLJ1890094
పపరర: శవచసదడకలమమరరव సప మశశటట व

2964 MLJ1889922
పపరర: రరజరశ మమచరర

94-232/760

భరస : శవరరమకకషష పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:47
లస: ససస స

94-235/98

భరస : నడగరశసరరరవపव సప మశశటట
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళళశసరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:35
లస: పప
2966 MLJ3330016
పపరర: లకకకనడరరయణ కకరళళ

2946 NDX1270560
పపరర: వససత నసకల

2952 NDX2552990
పపరర: శవ రరమకకషష పలర భఓతషల

94-232/1186

తసడడ:డ శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:27
లస: పప

భరస : ఆనసద బభబగ కరజజ
ఇసటట ననస:81-4-456
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : లకకక నడరరయణ కకరళళ
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:47
లస: ససస స
2963 MLJ1891399
పపరర: వదఖసరగర మమచరర

2944 NDX1228410
పపరర: అజయ కలమమర పలర బబ తషల

94-232/1188

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-454
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభడహకణ చడరరఖలల వనలరసకక
ఇసటట ననస:81-4-455
వయసనస:62
లస: పప
2960 NDX1338847
పపరర: కనక మహలకడక కకరళళ

2943 NDX2988004
పపరర: గరయతడ ఆరర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పలర బఓతషల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:51
లస: పప

భరస : రరమగ చమమక
ఇసటట ననస:81-4-454
వయసనస:52
లస: ససస స
2957 MLJ1887421
పపరర: హననమసతరరవప వనలరసకక

తసడడ:డ వరయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:81-4-452
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:32
లస: పప
94-235/90

2941 NDX2987857
పపరర: వనసకట రసగరరరవప ఆరర

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-4-451
వయసనస:30
లస: పప

భరస : పవన కలమమర నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:51
లస: ససస స
2951 NDX0089110
పపరర: నడగరశసర రరవప నసకల

94-235/83

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప ఆరర
ఇసటట ననస:81-4-452
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష నసకల
ఇసటట ననస:81-4-453
వయసనస:29
లస: ససస స
2948 NDX0088989
పపరర: శశషష కలమమరర నసకల

2940 NDX1391150
పపరర: శరణ తతజ అననవరపప

2962 NDX0841361
పపరర: శకకస అరరల కరరరసక కకరరళ

94-235/99

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ కకరరళ
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:29
లస: పప
94-235/101

2965 NDX0083204
పపరర: వనసకట శశషగరరర రరవపव జజనకకव

94-235/102

తసడడ:డ చసదడమమలలశసర రరవపव మమచరర
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనన సతఖనడరరయణव జజనకక
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:46
లస: పప

2967 MLJ3330180
పపరర: నడగరశసరరరవపव సప మశశటట व

94-235/105
2968 MLJ1891381
పపరర: చసదడమమళళశసరరరవపव మమచరర व

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव సప మశశటట
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:58
లస: పప

94-235/104

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव మమచరర
ఇసటట ననస:81-4-457
వయసనస:66
లస: పప
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2969 NDX0974204
పపరర: గరయతడ తషననగగసటర
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94-232/761

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-4-458
వయసనస:28
లస: ససస స
2972 NDX2323194
పపరర: జయలకడక తషననగగసటర

94-235/107

94-235/110

94-235/112

94-235/115

94-232/766

2979 AP151000444244
పపరర: వమల తటవరరస తటవరరస

2982 AP151000444308
పపరర: జనడరర నరరవప తటవరరస తటవరరస

2985 NDX2372076
పపరర: వశరల లకడక జలమదధ

94-232/769

2988 NDX1965609
పపరర: వనసకట సనబభబ రరవప జజలమదధ

భరస : సతష బభబగ దసదధపసడర
ఇసటట ననస:81--4-462
వయసనస:34
లస: ససస స
94-235/120

తసడడ:డ శకహరర చవరకలల
ఇసటట ననస:81--4-462
వయసనస:47
లస: పప

2994 NDX2090173
పపరర: సతష బభబగ దసదధపసడర

94-235/116

2997 NDX0827758
పపరర: చలమకలరర వనసకటనడగలకడక
భరస : మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:35
లస: ససస స

2977 NDX1043660
పపరర: శక లకడక భడమరరసబ కకతస

94-235/111

2980 NDX1658162
పపరర: మహహసదడ సరయ తటవరరర

94-235/114

2983 NDX1965591
పపరర: పదక కకలలకకసడ

94-232/765

భరస : శకకర
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:37
లస: ససస స
94-232/767

2986 NDX1910679
పపరర: పడవణ కలమమర చవసకలలమ

94-232/768

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చవసకలలమ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:24
లస: పప
94-232/770

2989 NDX1578428
పపరర: వనసకట పడభభకర తడటవరరర

94-232/771

తసడడ:డ వనసకట అపరరరరవప తడటవరరర
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:59
లస: పప
94-235/118

2992 NDX2322857
పపరర: వనసకట రమణణ జలమదధ

94-235/119

భరస : వనసకట సనబబ రరవప జలమదధ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:38
లస: ససస స
94-235/121

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనడడపననన
ఇసటట ననస:81--4-462
వయసనస:39
లస: పప
94-235/123

94-235/109

తసడడ:డ జనడరరన రరవప తటవరరర
ఇసటట ననస:81--4-461
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దసదధపసడర
ఇసటట ననస:81--4-462
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చవరకలల
ఇసటట ననస:81--4-462
వయసనస:41
లస: ససస స
2996 MLJ1880848
పపరర: సరసబశవరరవప చవరకలల

94-235/113

తసడడ:డ వనసకట సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:47
లస: పప

94-235/117 2991 MLJ1881788
2990 NDX2023026
పపరర: బబబ లలత కలమమరర దసదధపసడర
పపరర: శశకళ దసదధపసడర

2974 NDX1449488
పపరర: కరవఖ కరరసపవడడ

భరస : కకషష కకతస
ఇసటట ననస:81-4-461
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ జలమదధ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమన నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:47
లస: పప

2993 MLJ1880830
పపరర: లలమవత చవరకలల

94-232/764

తసడడ:డ వనసకటపరరరరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:81--4-461
వయసనస:58
లస: పప

భరస : వనసకట సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:38
లస: ససస స
2987 NDX1965583
పపరర: శకకర కకలలకకసడ

2976 NDX2518173
పపరర: పరవన కకతస

94-235/106

తలర : లకడక కరరసపవడడ
ఇసటట ననస:81-4-460
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరరరరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:81--4-461
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:81--4-461
వయసనస:39
లస: పప
2984 NDX1965617
పపరర: వనసకట రమణణ జజలమదధ

94-235/108

భరస : గగరరవపలల కకతస
ఇసటట ననస:81-4-461
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : జనడరరనరరవప తతపరరస
ఇసటట ననస:81--4-461
వయసనస:50
లస: ససస స
2981 NDX1044080
పపరర: కకషష కకతస

2973 NDX2324408
పపరర: నడగరశసర రరవప తతననగగసటర

2971 NDX2322733
పపరర: నడగ నలమ తషననగగసటర

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-4-458
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:81-4-458
వయసనస:59
లస: పప

తలర : మహలకడక కరరసపవడడ
ఇసటట ననస:81--4-460
వయసనస:49
లస: ససస స
2978 AP151000444233
పపరర: లకడకపడసనన త తటవరరస

94-232/763

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-4-458
వయసనస:59
లస: పప

భరస : నడగరశసర రరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-4-458
వయసనస:56
లస: ససస స
2975 NDX0089086
పపరర: లకడక కరరసపవడడ

2970 NDX1055839
పపరర: నడగరశసరరరవప తతననగగసటర

2995 NDX2325116
పపరర: వనసకట సనబభబరరవప జజలమదధ

94-235/122

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-462
వయసనస:46
లస: పప
94-234/339

2998 NDX2323384
పపరర: వనసకట నడగలకడక చలమకలరర

94-235/124

భరస : మహహశసర రరవప చలమకలరర
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:37
లస: ససస స
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94-235/125 3000 NDX2322485
2999 NDX2325793
పపరర: లకడక పడసననవత చలమకలరర
పపరర: మహహశసరర రరవప చలకలలరర

భరస : అదధ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:62
లస: ససస స
3002 NDX3143823
పపరర: మహహశసర రరవప చలమమకలరర

తసడడ:డ అదధ నడరరయనన చలకలలరర
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:43
లస: పప
94-235/934

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ చలమమకలరర
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:43
లస: పప
3005 MLJ3330438
పపరర: అశకఫపన షపక

94-235/130

94-235/133

94-235/136

94-235/139

94-235/843

94-232/772

3012 NDX2323475
పపరర: పదడకవత చమకలరరస

3015 NDX2324721
పపరర: రరసబభబగ ఆతకకలరర

3018 NDX2642361
పపరర: పడసనన లకడక ఆతకకలరర

3021 NDX1339761
పపరర: శవ రరమ కకషష కకలమర

94-235/142

3024 NDX2490860
పపరర: వజయ లకడక వసజజ

94-235/137

భరస : వనసకటబగచతచశసరరరవప బబ గగ రపప
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:40
లస: ససస స

3027 AP151000444251
పపరర: వరలకడక జజననలగడడ
భరస : రసగనడయకలలల జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:61
లస: ససస స

3007 NDX2491066
పపరర: పడసనన లకడక ఆతకకలరర

94-235/132

3010 AP151000444342
పపరర: అరరణకలమమరర శకరరస

94-235/135

3013 AP151000444321
పపరర: సరమమమ జఖస శకరరస

94-235/138

భరస : పవరషచసదడరరవప శకరరస
ఇసటట ననస:81--4-465
వయసనస:64
లస: ససస స
94-235/140

3016 NDX2324820
పపరర: మగరళ చమకలరరస

94-235/141

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:48
లస: పప
94-235/844

3019 NDX2636884
పపరర: కలమఖణణ వనమమరర

94-236/731

భరస : సతఖనడరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:38
లస: ససస స
94-232/773

3022 NDX3079423
పపరర: రరజరశ బభబగ జజననలగడడ

94-233/1165

తసడడ:డ రసగనడయకలలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:36
లస: పప
94-235/143

భరస : రరజరశసర రరవప వసజజ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:33
లస: ససస స
94-235/145

94-235/129

భరస : వనసకటపడసరదన శకరరస
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:41
లస: పప

భరస : బభల రసగరరరవప జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:30
లస: ససస స
3026 MLJ1892728
పపరర: అరరణశక బబ గగ రపప

94-235/134

తసడడ:డ రరసబభబగ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ లలట కకలమర
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:69
లస: ససస స
3023 NDX0199752
పపరర: జజననలగడడ శకరరస

3009 NDX2323707
పపరర: గకహ లకడక నసబమరర

3004 NDX2323509
పపరర: నరకల పలర పప

తసడడ:డ రరసబభబగ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వనమమరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:19
లస: పప
3020 NDX1578444
పపరర: ససత మహలకడక కకలమర

94-235/131

భరస : మగరళ కకషష చమకలరరస
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:44
లస: పప
3017 NDX2636967
పపరర: సరయ అఖల వనమమరర

3006 NDX2324218
పపరర: గగతమ రరజ కరసనల

94-235/127

భరస : వనసకట రతనస పలర పప
ఇసటట ననస:81-4-464
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:44
లస: ససస స
3014 NDX2324168
పపరర: శకనవరస రరవప నసబమరర

94-235/128

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-464
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-4-465
వయసనస:24
లస: ససస స
3011 NDX2323442
పపరర: సనజజత ఆతకకలరర

3003 NDX2323343
పపరర: దధవఖశక కరసనల

3001 NDX2325306
పపరర: ఆదధనడరరయణ చలమకలరర

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-4-463
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరజ కరసనల
ఇసటట ననస:81-4-464
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:81--4-464
వయసనస:62
లస: ససస స
3008 NDX2324044
పపరర: లకడక మమనస నసబమరర

94-235/126

3025 MLJ3330479
పపరర: ససగరద మహమకద

94-235/144

భరస : హబబగదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:38
లస: ససస స
94-235/146

3028 MLJ3330677
పపరర: రరజరశసరర మదనదల

94-235/147

తసడడ:డ శకరరమమమరరస మదనదల
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:63
లస: ససస స
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94-235/148
3029 NDX2103810
పపరర: వనసకట బగచతచశసర రరవప
బబ గగ వరపప
తసడడ:డ చనన గగరవయఖ బబ గగ వరపప
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మదనదల
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:75
లస: పప

3032 NDX3120078
పపరర: వరలకడక జజననలగడడ

3033 NDX3140159
పపరర: వరలకడక జజననలగడడ

94-235/936

భరస : రసగనడయకలలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:64
లస: ససస స
3035 NDX1731000
పపరర: పవన కలమమర తడడకమళళ

94-235/150

3036 NDX2573210
పపరర: గగరరనడద రరకరశ టభటభ

94-235/152

3039 MLJ3330131
పపరర: లకడకససధఖ తడతడ

తసడడ:డ పవరషచసదడ రరవప తడత
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:21
లస: పప
94-235/939

94-235/159

94-235/161

భరస : యసససత కలమమర పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:21
లస: ససస స
3053 NDX2323590
పపరర: వజయలకడక చడమరరస

తసడడ:డ గగరవయఖ పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:56
లస: పప

94-159/737

94-235/938

3037 NDX1505769
పపరర: నడగ గగనడ శక తడత

94-235/151

తసడడ:డ వనసకట ససవర పపలమరరరవప తడత
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:25
లస: ససస స
94-235/153

3040 MLJ3330115
పపరర: మమధవ తడతడ

94-235/154

భరస : పవరషచసదడరరవప తడతడ
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:40
లస: ససస స
94-235/156

3043 MLJ3330123
పపరర: వనసకటశవపపలమరరరవప తడతడ

94-235/157

తసడడ:డ రతడసలల తడతడ
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:47
లస: పప
94-235/282

3048 NDX1043389
పపరర: రరమమరరవప వరలబబ యన
వరలబబ యన
తసడడ:డ కకటటరతనస వరలబబ యన
ఇసటట ననస:81-4-471
వయసనస:69
లస: పప

94-235/160

3046 NDX2322899
పపరర: రమమదతవ సససగసశశటట

94-235/158

3051 NDX2491041
పపరర: కకమల పబబశశటట

94-235/162

94-235/164

3054 NDX2490977
పపరర: నడగరరజ పచచశశటట

3057 NDX2365617
పపరర: పడమల సనరర

3052 NDX1270883
పపరర: పదక పరలతతటట

94-235/163

భరస : వనసకటరమణ పరలతతటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:42
లస: ససస స
94-235/165

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పచచశశటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:27
లస: పప
94-235/167

94-232/923
3049 NDX2622181
పపరర: రవసదడ నడథ ఠరగమర జజననలగడడ

తసడడ:డ శకరరసమమరరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : కరమమకడ రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:42
లస: ససస స
3056 NDX2490985
పపరర: శకనవరసరరవప పబబశశటట

3034 NDX3138419
పపరర: రరజరశ బభబగ జజననలగడడ

తసడడ:డ వరనడరరయమణ యలవరరర పత
భరస : శవ పడసరద సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-4-470, 3 RD LANE 3RD CR ఇసటట ననస:81-4-471
వయసనస:22
లస: పప
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప వరలబబ యన
ఇసటట ననస:81-4-471
వయసనస:36
లస: ససస స
3050 NDX2490902
పపరర: మలర కర పబబశశటట

3045 NDX2455897
పపరర: వసశ కకషష యలవరరరపత

94-235/935

తసడడ:డ రసగనడయకలలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతడసలల తడతడ
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప తడత
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:21
లస: పప
3047 MLJ3330099
పపరర: కకషషవనణణ వరల బబ యన

94-235/937

భరస : వనసకటశవపపలమరరరవప తడతడ
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:40
లస: ససస స

94-235/155 3042 MLJ3330107
3041 NDX2416915
పపరర: హననమసత ఓసకరర ఈశసర తడత
పపరర: పవరషచసదడరరవప తడతడ

3031 NDX3138401
పపరర: రసగనడయకలలల జజననలగడడ

తసడడ:డ బభలరసగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప టభటభ
ఇసటట ననస:81/4/470
వయసనస:20
లస: పప

భరస : శవ రరమకకకషష కకలమర
ఇసటట ననస:81-4-470
వయసనస:32
లస: ససస స

3044 NDX2889772
పపరర: గగణ శశఖర తడత

94-235/149

భరస : రసగనడయకలలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-466
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:81-4-467
వయసనస:41
లస: పప
3038 NDX0598516
పపరర: బభల తడపపర సనసదరర కకలమర

3030 MLJ3330305
పపరర: శకరరమమమరరస మదనదల

3055 NDX2490886
పపరర: యసససత కలమమర పబబశశటట

94-235/166

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-4-472
వయసనస:32
లస: పప
94-235/278

భరస : వనసకటటససరరర సనరర
ఇసటట ననస:81-4-472 3RD LANE 3RD CRO
వయసనస:53
లస: ససస స

3058 NDX2365609
పపరర: శరకవణ కలమమర సనరర

94-235/279

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సనరర
ఇసటట ననస:81-4-472 3RD LANE 3RD CRO
వయసనస:25
లస: పప
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3059 NDX2365591
పపరర: వనసకటటససరరర సనరర
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94-235/283

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ సనరర
ఇసటట ననస:81-4-472,3RD LANE 3RD CRO
వయసనస:56
లస: పప

3060 NDX0088971
పపరర: నడగ సనధడ జజననలగడడ

భరస : రమమషరబబగ జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:39
లస: ససస స

94-235/170 3063 NDX2160570
3062 AP151000444473
పపరర: వరసన దతవకక మమదడసన మమదడసన
పపరర: సనమసత రరజ మమడసస

భరస : వనసగళరరవప మమదడసన
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:47
లస: ససస స
3065 MLJ1880046
పపరర: సతఖనడరరయణ మమదడసన

94-235/173

3066 NDX2325579
పపరర: నడగమణణ సససహదధడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతడ
ఇసటట ననస:81-4-474
వయసనస:50
లస: పప
94-235/177

భరస : రవ కరసత పప కలరర
ఇసటట ననస:81-4-475
వయసనస:33
లస: ససస స
3074 NDX2324549
పపరర: రవకరసత పప కలరర

94-235/180

భరస : బభలకకషష
ఇసటట ననస:81-4-476
వయసనస:24
లస: ససస స
3080 NDX1095397
పపరర: లకకకపదడకవత దధరరశల

94-232/779

94-235/182

భరస : గసగరధర కరజ
ఇసటట ననస:81-4-480
వయసనస:33
లస: ససస స
3086 MLJ3330875
పపరర: వనసకటకకషషమమరరస కరజజ
తసడడ:డ వనసకటసనబడమణఖస కరజజ
ఇసటట ననస:81-4-480
వయసనస:63
లస: పప

94-235/280

3070 MLJ3317518
పపరర: ఆదధలకడక పప కలరర

3072 NDX2323293
పపరర: ఆదధలకడక పప కలరర

3073 NDX2323228
పపరర: జయలకడక శకరరస

94-235/178

3081 NDX2176197
పపరర: తడతనబబ యన సరయ

94-232/774

94-235/179

94-232/775

3076 NDX0974238
పపరర: మలలర శసరర దతరరడడడ

94-232/776

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:81-4-476
వయసనస:30
లస: ససస స
94-232/778

3079 NDX2671873
పపరర: సరసబశవ రరవప వసగపలర

94-235/181

3082 NDX2719565
పపరర: సనరరఖ టభటభనడబబ యనడ
తసడడ:డ సరయ తడతన బబ యన
ఇసటట ననస:81-4-477
వయసనస:21
లస: ససస స

3084 MLJ3330867
పపరర: వనసకటసనబబరతనస కరజజ

3085 MLJ3330818
పపరర: పపరరషప తస కలమమర కరజజ

భరస : నడగ హహమమకర సనగగగల
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:25
లస: ససస స

94-232/924

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-4-476
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ తడతనబబ యన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-4-477
వయసనస:25
లస: పప

3087 NDX2518215
పపరర: వనసకట నడగ లకడక సనగగగల

94-235/175

భరస : వనమన మమరరస శకరరస
ఇసటట ననస:81-4-475
వయసనస:77
లస: ససస స

94-235/183

భరస : వనసకటకకషషమమరరస కరజజ
ఇసటట ననస:81-4-480
వయసనస:60
లస: ససస స
94-235/185

3067 NDX2322337
పపరర: పడభభకర రరవప సససహదధడ

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-475
వయసనస:57
లస: ససస స

3078 NDX0988998
పపరర: శవపరరసత డతరరడడ

94-235/172

తసడడ:డ మమకలఇగమ సససహదధడ
ఇసటట ననస:81-4-474
వయసనస:47
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-476
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-4-477
వయసనస:46
లస: ససస స
3083 NDX0089128
పపరర: నడగలకడక కరజజ

94-235/174

తసడడ:డ బభలకకషష
ఇసటట ననస:81-4-476
వయసనస:29
లస: ససస స
94-232/777

3064 AP151000444472
పపరర: వనసగళరరవప మమదడసన

తసడడ:డ పడభభకరరరవప సససహదధడ
ఇసటట ననస:81-4-474,NALLACHERUVU 3R
వయసనస:23
లస: ససస స

3075 NDX0974246
పపరర: ఆదధలకడక చటటటటట

94-235/169

తసడడ:డ మగకకసటట మమదడసన
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:48
లస: పప

భరస : నడగరశసర రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:81-4-475
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-475
వయసనస:38
లస: పప
3077 NDX0974220
పపరర: రమణ చటటటటట

94-235/171

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-474
వయసనస:20
లస: ససస స

94-235/176 3069 NDX2365641
3068 NDX1449504
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప చసతడ
పపరర: శరకవరణణ సససహదధడ

3061 MLJ1880145
పపరర: శకదతవ మమదడసన

భరస : సతఖనడరరయణ మమదడసన
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగళ రరవప మమడసస
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ మగకకసటట మమదడసన
ఇసటట ననస:81-4-473
వయసనస:54
లస: పప

3071 NDX1731141
పపరర: రరధధక పప కలరర

94-235/168

94-235/940

94-235/184

తసడడ:డ వనసకటకకషషమమరరస కరజజ
ఇసటట ననస:81-4-480
వయసనస:37
లస: పప
94-232/780

3088 AP151000369306
పపరర: రతనకలమమరర సనగగగల

94-235/186

భరస : నడరరయణమమరరస సనగగగల
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:57
లస: ససస స
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3089 NDX1505728
పపరర: నడగలకడక దడచతపలర
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94-235/187

భరస : శశశరరవ దడచతపలర
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:59
లస: ససస స
3092 MLJ3330339
పపరర: శసకరరరవప కరలశశటట व

94-235/190

94-232/781

తసడడ:డ రఫసదదదన
ఇసటట ననస:81-4-482
వయసనస:44
లస: పప
3098 NDX1395558
పపరర: వశరలకడక జలమదధ

3093 MLJ3330420
పపరర: వ లకడక నడరరయణమమరరస
సనగగగల
తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప సనగగగల
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:60
లస: పప

94-235/191

3096 NDX0474924
పపరర: శసషరద అసజజన మహకద
మహకద
తసడడ:డ షసషషదదదన మహకద
ఇసటట ననస:81-4-482
వయసనస:33
లస: ససస స

94-235/193

తసడడ:డ హననమయఖ జసఘఖస
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:70
లస: పప
3097 AP151000444175
పపరర: జబబదడబబగస షపక

94-235/194

భరస : షషసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-482
వయసనస:52
లస: ససస స

94-235/197

94-235/196

భరస : ఆదధనడరరయణव సనశశటట
ఇసటట ననస:81-4-484
వయసనస:70
లస: ససస స
94-235/198

3105 MLJ3330495
పపరర: యమససకన షపక

94-235/201

3108 AP151000444176
పపరర: షమమమ షపక

3111 NDX1878695
పపరర: హహహమమవత తడడకమళళ

3103 NDX2160547
పపరర: లకడక నడరరయణ సనశశటట
తసడడ:డ అదధ నడరరయణ సనశశటట
ఇసటట ననస:81-4-484
వయసనస:34
లస: పప

94-235/199

భరస : మజరరదధదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-485
వయసనస:39
లస: ససస స

94-232/785
3110 NDX2160265
పపరర: రరప ససతడరరమ లకడక
గగపవరపప
భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-4-487
వయసనస:38
లస: ససస స

3106 AP151000444434
పపరర: మజరరదదదన షపక షపక

94-235/202

3109 AP151000444328
పపరర: హబబగదదదన షపక

94-235/203

తసడడ:డ రఫస ఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-486/1
వయసనస:40
లస: పప
94-232/786

భరస : నడగరశసర రరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:81-4-487
వయసనస:61
లస: ససస స

94-232/787
3112 NDX2160273
పపరర: వనసకట సతఖ నడరరయణ
గగపవరపప
తసడడ:డ హననమసత రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-4-487
వయసనస:39
లస: పప

94-235/204 3115 NDX2324903
3114 NDX2322824
పపరర: రరప ససతడరరమలకడక గగపవరపప
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ
గగపవరపప
భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ గగపవరపప
తసడడ:డ హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:81-4-487
ఇసటట ననస:81-4-487
వయసనస:35
లస: ససస స
వయసనస:38
లస: పప

94-235/206

3117 MLJ3330768
పపరర: వజయలకడక అపరరపపరపప
భరస : సతఖనడరరయణ అపరరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-488
వయసనస:46
లస: ససస స

94-235/200

తసడడ:డ రఫస ఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-485
వయసనస:44
లస: పప

94-232/788

తసడడ:డ పపననయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:81-4-487
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అపరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-488
వయసనస:20
లస: ససస స

94-235/192

3102 NDX0598466
పపరర: లకకమకव సనశశటట व

భరస : రఫస ఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-486/1
వయసనస:74
లస: ససస స

3116 NDX2322618
పపరర: తతజశస అపరపపరపప

3094 MLJ1894914
పపరర: కరశవశశసశసరరరవప జసఘఖస

94-232/784

భరస : సలమవపదధదన షపక
ఇసటట ననస:81-4-486
వయసనస:37
లస: ససస స

3113 NDX1878687
పపరర: నడగరశసర రరవప తడడకమళళ

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప సనగగగల
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:32
లస: పప

94-232/783

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణव సనశశటట
ఇసటట ననస:81-4-484
వయసనస:41
లస: పప
3107 MLJ3330503
పపరర: సపసదడ షపక

94-235/189

94-232/782 3100 NDX0566737
3099 NDX1578493
పపరర: సనలమసన అహ మర మహమకద
పపరర: సనలలసయన అజమల
మహమకద
తసడడ:డ షసషషదదదన మహమకద
తసడడ:డ షమగ
ర దదదన
ఇసటట ననస:81-4-483
ఇసటట ననస:81-4-483
వయసనస:29
లస: పప
వయసనస:30
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-484
వయసనస:30
లస: ససస స
3104 NDX0089037
పపరర: సతఖనడరరయణव సనశశటట व

3091 NDX0089029
పపరర: నడగ హహమమకర సనగగగల

94-235/195

భరస : సతఖనడరరయణ జలమదధ
ఇసటట ననస:81-4-482
వయసనస:68
లస: ససస స
3101 NDX0607549
పపరర: లకడక సనశశటట

94-235/188

తసడడ:డ నడరరయణ మమరరస సనగగగల
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపव కరలశశటట
ఇసటట ననస:81-4-481
వయసనస:55
లస: పప
3095 NDX1055813
పపరర: సరల ఉదదదన మహమకద

3090 NDX1256882
పపరర: వసశ కకషష సనగగగల

94-235/207

94-235/205

94-235/208
3118 MLJ3330776
పపరర: సతఖనడరరయణమమరరస
అపరరపపరపప
తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస అపరరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-488
వయసనస:49
లస: పప
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3119 NDX1577677
పపరర: ఉమ అననశర అపరపపరపప

94-243/25

3120 AP151000444056
పపరర: సతఖవత వసగరపపరపప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమరరస అపరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-488
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-489
వయసనస:60
లస: ససస స

3122 NDX2160539
పపరర: శకనడగవలర వసగరపపరపప

3123 MLJ3330149
పపరర: కకషషవనణణ వసగరపపరపప

94-235/211

తసడడ:డ పరబడహక శరససస స వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-490
వయసనస:23
లస: ససస స
3125 MLJ3330834
పపరర: గసగరధరరరవప కరజజ

94-235/215

3126 NDX2769750
పపరర: కరరరసక యలమరరస

94-235/212

94-235/218

3131 AP151000444016
పపరర: సనధడకరరరవప వసగరపపరపప

94-235/221

3129 AP151000444053
పపరర: పరరసతదతవ వసగరపపరపప

94-232/1189

తసడడ:డ సనబబయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:60
లస: పప

94-235/220

94-235/941

3133 NDX1807165
పపరర: జయశక అపరపపరపప

94-232/789

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమరరస అపరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:24
లస: ససస స
94-232/791

భరస : వనసకట లవ కలమమర ఫప టటట దరర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:40
లస: ససస స
3137 NDX1042860
పపరర: కళళఖణణ రరచమలలర

3138 NDX1785619
పపరర: ససతమహలకడక రరచమలలర

94-235/224

భరస : శకనవరసరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:44
లస: ససస స
3140 AP151000444456
పపరర: రమమశ బభబమ జజననలగడడ
తసడడ:డ శకరరమమమరరస జజ ననలగడడ
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:41
లస: పప
3143 MLJ3710233
పపరర: శకదతవ చతరరల

94-232/792

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:41
లస: ససస స
3146 MLJ3704483
పపరర: వనసకట నడగ పవననకమమర
చతరరల
తసడడ:డ పవరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:30
లస: పప

3141 NDX1042779
పపరర: శకనవరసరరవప రరచమలలర
రరచమలల
తసడడ:డ మసరసన రరవప రరచమలల
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:47
లస: పప

94-235/227

3144 MLJ3710225
పపరర: రరధ చతరరల

94-232/793

3147 MLJ3704475
పపరర: సతఖనడరరయణ చతరరల
తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:47
లస: పప

94-235/222

3139 NDX1042910
పపరర: అజయకలమమర కకలర

94-235/225

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:31
లస: పప
3142 NDX1043082
పపరర: మసరసన రరవప రరచమలలర

94-235/228

తసడడ:డ నడగభమషణస రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:74
లస: పప

భరస : పవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:54
లస: ససస స
94-232/795

3136 NDX1043157
పపరర: ససతడసజల కకలర
భరస : పవరషచసదడరరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:69
లస: ససస స
94-235/226

94-235/217
3127 NDX2136530
పపరర: నడగ లలత భవరన వసగరపపరపప

3130 NDX0302497
పపరర: నటరరజశరక యలమరరస
యలమరరస
తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:47
లస: పప

3135 NDX1325554
పపరర: వనసకట సరయ రరఘవనసదడ
రరవప చతరరల
తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:81-4-493
వయసనస:28
లస: పప

94-235/223

94-235/214

94-235/219

భరస : శశషష బభబగ పసకకకల
ఇసటట ననస:81-4-492
వయసనస:31
లస: ససస స
94-232/790

3124 MLJ3330446
పపరర: కళళఖణడచకకవరరస వసగరపపరపప

తసడడ:డ సనధడకర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సనధడకరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:48
లస: ససస స
3132 NDX2890630
పపరర: వజయ లకడక పసకకకల

94-235/210

తసడడ:డ పరబభడమర శరససస స వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-490
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ నటరరజ శరక యలమరరస
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:20
లస: పప

3128 NDX0302273
పపరర: వనసకటలకడక సరయకలమమరర
యలమరరస
భరస : నటరరజశరక యలమరరస
ఇసటట ననస:81-4-491
వయసనస:43
లస: ససస స

3121 AP151000444021
పపరర: మమధవరరవప వసగరపపరపప

తసడడ:డ సనబబయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-489
వయసనస:68
లస: పప

భరస : పరబడహకశరససస స వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-490
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకషషమమరరస కరజ
ఇసటట ననస:81-4-490
వయసనస:68
లస: పప

3134 NDX1578402
పపరర: సతఖవరణణ ఫప టటట దరర

94-235/209

3145 MLJ3710217
పపరర: లకడక కరసతమక చతరరల

94-232/794

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:79
లస: ససస స
94-232/796

3148 MLJ3704467
పపరర: పవరష చసదడరరవప చతరరల

94-232/797

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:56
లస: పప
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94-235/229

3150 NDX2387017
పపరర: వనసకట నడసరయఖ కరమశశటట

భరస : వనసకట కకషష మహన చతరరల
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:26
లస: పప

3152 MLJ3710209
పపరర: జवఈస మమరరస రరజజ పసడయ
తసగరరజ
భరస : రరజమణణ
ఇసటట ననస:81-4-495
వయసనస:33
లస: ససస స

94-232/798

3153 AP151000438008
పపరర: కలమమరకలమగద

3155 MLJ3709409
పపరర: వనసకట సనభదడడదతవ కకలమర

94-232/801

94-232/804

94-232/805

94-232/808

94-235/235

94-235/238

తసడడ:డ సనబభబరరవప నడగపపరపప
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:35
లస: పప
3173 MLJ3704558
పపరర: ఉననకకషష అపసరకట

తసడడ:డ శకనన పలలస రర
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:18
లస: ససస స

94-235/232

3165 AP151000435135
పపరర: అరలయఖ ససకలరర

94-232/811

94-232/806

94-232/809

94-235/236

3171 NDX2491116
పపరర: సనబభబరరవప నడగసరపప

94-235/239

3177 NDX2322410
పపరర: ససధఖ కకలమర
భరస : పవరష చసదడ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:20
లస: ససస స

3160 NDX2324689
పపరర: కకషనరరరన రరవప కకలమర

94-235/233

3163 MLJ1891480
పపరర: రరజశశఖర ససకలరర

94-232/807

3166 NDX2491033
పపరర: శక లకడక నడగసరపప

94-235/234

భరస : వనసకట శవ రరఘవనసదడ నడగసరపప
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:27
లస: ససస స
3169 NDX2490936
పపరర: దనరగ కలమమరర నడగసరపప

94-235/237

భరస : సనబభబరరవప నడగసరపప
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:59
లస: ససస స
3172 NDX1228238
పపరర: గరరరజ వలయవటటల

94-232/810

భరస : ఉనన కకషష
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:37
లస: ససస స
94-232/812

తసడడ:డ తలన వలర యవటటటల
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:46
లస: పప
94-232/1191

94-232/803

తసడడ:డ అరలయఖ
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:33
లస: పప

3168 NDX2491090
పపరర: వనసకట శవ రరఘవనసదడ
నడగసరపప
తసడడ:డ సనబభబరరవప నడగసరపప
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:37
లస: పప

3174 NDX2371870
పపరర: ఉనన కకషషన వలర యవటటటల

3157 AP151000435268
పపరర: కకషరషరరరనరరవప కకలమర

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నడగసరపప
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమన అయఖర
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:44
లస: పప
3176 NDX2890416
పపరర: శశశలజ పలలస రర

3162 NDX1894097
పపరర: వనసకట సనబబయఖ చతబబడ లల

94-232/800

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ శశరరయఖ
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:62
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:35
లస: ససస స
3170 NDX2491108
పపరర: రరజరష నడగపపరపప

94-232/802

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అరలయఖ
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:35
లస: పప
3167 NDX2323129
పపరర: ససజనఖ ససకలరర

3159 NDX1395566
పపరర: సనభదడ దతవ కకలమర

3154 AP151000435038
పపరర: రరజజమణణ తసగరరజ
తసడడ:డ రరజజమణణ
ఇసటట ననస:81-4-495
వయసనస:57
లస: పప

భరస : కకషరషరరరన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : అరలయఖ
ఇసటట ననస:81-4-497
వయసనస:54
లస: ససస స
3164 MLJ1890722
పపరర: పడసరద ససకలరర

94-232/799

భరస : వరరసజననయగలల రరచనమమలలర
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:68
లస: పప
3161 AP151000438443
పపరర: తతరరజమక ససకలరర

3156 NDX2160141
పపరర: సరసబభడజఖస రరచనమమలలర

94-235/231
3151 NDX2324861
పపరర: వనసకట కకషష మహన చతరరల

తసడడ:డ సనబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-4-494
వయసనస:48
లస: పప

భరస : తసగరరజ nishshankar
ఇసటట ననస:81-4-495
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-4-496
వయసనస:53
లస: ససస స
3158 NDX2160133
పపరర: వరరసజననయగలల రరచమలలర

94-235/230

3175 NDX3180536
పపరర: ఉననకకషషన వరలయమవటటల

94-232/1190

తసడడ:డ తతసలన వరలయమవటటల
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:46
లస: పప
94-235/240

3178 NDX2323095
పపరర: ససధఖ కకటట

94-235/241

భరస : సతఖనడరరయణ కకటట
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:27
లస: ససస స
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94-235/242

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:30
లస: ససస స
3182 NDX1117647
పపరర: సతఖనడరరయణ కకటట

94-235/245

94-235/248

94-232/815

94-232/818

94-235/251

94-235/252

94-232/821

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:32
లస: పప

3192 NDX2160521
పపరర: సనధడ రరణణ చతబబడ లల

3195 MLJ3709326
పపరర: భవరన గడడగగయమఖల

3198 NDX2491017
పపరర: కకపరవత గగసట

3201 MLJ3709292
పపరర: వనసకట లకడక అననస

94-232/824

3204 NDX0134452
పపరర: రమమశ బభబగ మమటమరరక

94-235/249

3207 NDX2669265
పపరర: ససతతషస మమయలపరపప
తసడడ:డ అజజద బభబగ మమయలపరపప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:33
లస: ససస స

3187 NDX2372100
పపరర: రరధడ చతబబడ లల

94-232/814

3190 NDX1578469
పపరర: శకనవరస రరవప చతబబడ లల

94-232/817

3193 NDX1843060
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చతబబడ లల

94-235/250

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-500
వయసనస:24
లస: పప
94-232/819

3196 MLJ3704582
పపరర: రవశసకర గడడగగయమఖల

94-232/820

తసడడ:డ మగరళకకషష గడడగగయమఖల
ఇసటట ననస:81-4-501
వయసనస:40
లస: పప
94-235/253

3199 NDX2490910
పపరర: తషలసయఖ గగసట

94-235/254

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప గగసట
ఇసటట ననస:81-4-501
వయసనస:45
లస: పప
94-232/822

3202 NDX1827502
పపరర: లకడక సనజజత మమయలవరపప

94-232/823

భరస : కకటటశసర రరవప మమయలవరపప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:59
లస: ససస స
94-232/825

తలర : లలమవత
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:42
లస: పప
94-232/827

94-235/247

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-499
వయసనస:58
లస: పప

భరస : యగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:74
లస: ససస స
3206 MLJ3704640
పపరర: యగరశసరరరవప అననస

94-232/816

భరస : తషలసయఖ గగసట
ఇసటట ననస:81-4-501
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:38
లస: ససస స
3203 NDX0199943
పపరర: లలమవత మటటమరరక

3189 NDX2371839
పపరర: గగపస కకషష చతబబడ లల

3184 NDX1842310
పపరర: రమమష తడడడ

భరస : గగపస కకషష చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-499
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : రవశసకర గడడగగయమఖల
ఇసటట ననస:81-4-501
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసయఖ గగసట
ఇసటట ననస:81-4-501
వయసనస:22
లస: ససస స
3200 MLJ3709318
పపరర: అనసరరధ మటమరరక

94-232/813

భరస : నడగరశసర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-500
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-500
వయసనస:54
లస: పప
3197 NDX2490993
పపరర: కలరన గగసట

3186 NDX2372092
పపరర: సనవరష కలమమరర చతబబడ లల

94-235/244

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తడడడ
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-499
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-4-500
వయసనస:27
లస: ససస స
3194 NDX2160513
పపరర: నడగరశసర రరవప చతబబడ లల

94-235/246

భరస : వనసకట సనబబయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-499
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-4-499
వయసనస:50
లస: ససస స
3191 NDX1395533
పపరర: జయశక చతబబడ లల

3183 NDX2325017
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కకటట

3181 NDX2490878
పపరర: పరరసత పరలలస రర

భరస : శకనన పరలలస రర
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జగరగ రరవప
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస పరలలస రర
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:48
లస: పప
3188 NDX1578477
పపరర: సనలలచన చతబబడ లల

94-235/243

భరస : రమమష తడడడ
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జగరగరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-4-498
వయసనస:34
లస: పప
3185 NDX2490845
పపరర: శకనన పరలలస రర

3180 NDX1842187
పపరర: సనజజత తడడడ

3205 NDX1825795
పపరర: కకటటశసర రరవప మమయలవరపప

94-232/826

తసడడ:డ భదడయఖ మమయలవరపప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:61
లస: పప
94-232/925

3208 NDX1959867
పపరర: బబబ శరలన మమయలవరపప

94-235/255

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమయలవరపప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:33
లస: ససస స
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3209 NDX1959891
పపరర: ఆజజద బభబగ మమయలవరపప

94-235/256

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మమయలవరపప
ఇసటట ననస:81-4-503
వయసనస:35
లస: పప
3212 NDX1117696
పపరర: దనరగ ననదవరపప

94-235/259

94-235/262

94-235/265

94-235/268

94-235/271

94-235/274

94-235/266

3222 NDX2194561
పపరర: మహలకడక భమశశటట

3225 MLJ1881572
పపరర: అసజమక అననస అననస

3228 NDX2193415
పపరర: వ నడగమణణ పడవళక గగసడడ

94-235/277

3233 NDX2455921
పపరర: శవ పరరసత యయలలచరర

94-235/281

3231 MLJ3310018
పపరర: రవకరసత పప కలరర

94-235/269

భరస : వనణగ గగపరల యయలలచరర
ఇసటట ననస:81-4-4753/2 LANE
వయసనస:35
లస: ససస స

94-235/272

3237 NDX1043959
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచపప
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-395
వయసనస:46
లస: పప

94-235/264

3220 NDX2324366
పపరర: చననయఖ బలర

94-235/267

3223 NDX2193803
పపరర: వనసకట రరమ కకషష వనమమరర

94-235/270

3226 AP151000444453
పపరర: సనబభబయమక అననస

94-235/273

భరస : ఏడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:81-4-536
వయసనస:92
లస: ససస స
94-235/275

3229 MLJ1880277
పపరర: లకడకసనశల కకరళళ

94-235/276

భరస : శకనవరసరరవప కకరళళ
ఇసటట ననస:81-4-556
వయసనస:44
లస: ససస స
94-232/828

3232 NDX0817569
పపరర: సనదరరన కలమమరర మసడడడ

94-239/26

భరస : దధసబరరయ మసడడడ
ఇసటట ననస:81-4-1242
వయసనస:37
లస: ససస స
94-235/284

భరస : సనరరష కలమమర అననస
ఇసటట ననస:81-5-51
వయసనస:24
లస: ససస స
94-235/286

3217 NDX2325140
పపరర: మగరళ బళళ

తసడడ:డ సనబబరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:81-4-521
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-575
వయసనస:36
లస: పప
3234 NDX2023059
పపరర: శకకనడఖ అననస

94-235/261

తసడడ:డ పపసడడతలర
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గగసడడ
ఇసటట ననస:81-4-549
వయసనస:28
లస: ససస స

3230 NDX1175439
పపరర: వదడఖసరగర బబ సదలపరటట
బబ సదలపరటట
తసడడ:డ నడగరశసర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-4-568
వయసనస:32
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-395
వయసనస:69
లస: ససస స

3219 NDX1117639
పపరర: వనణగ ననదవరపప

3214 NDX2323806
పపరర: మహహశసరర లసకర

తసడడ:డ చసటట
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-4-536
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-4-544
వయసనస:39
లస: పప

3236 NDX1043538
పపరర: సనబగబలల కసచపప

94-235/263

భరస : లకకక నడరరయణ భమశశటట
ఇసటట ననస:81-4-518
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదసతల
ఇసటట ననస:81-4-525
వయసనస:29
లస: పప
3227 NDX1043991
పపరర: వరర వనసకయఖ కలసచపప

3216 NDX1607227
పపరర: షపక రఫస షపక

94-235/258

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ననదవరపప
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:51
లస: పప
3224 NDX1175751
పపరర: నడగరరరన దదసతల

94-235/260

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:35
లస: పప
3221 NDX2324457
పపరర: వనసకట రమణ పరలతతటట

3213 NDX2323897
పపరర: లకడక బలర

3211 NDX2323855
పపరర: అరరణడ లసకర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:27
లస: పప
3218 NDX2325074
పపరర: శకనవరస రరవప లసకర

94-235/257

భరస : మగరళ బళర
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనణగ ననదవరపప
ఇసటట ననస:81-4-504
వయసనస:39
లస: ససస స
3215 NDX2324499
పపరర: జవన పరలతతటట

3210 NDX2322584
పపరర: లమవణఖ బళర

3235 NDX1043496
పపరర: పడభభవత కలసచపప

94-235/285

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-395
వయసనస:41
లస: ససస స
94-235/287

3238 NDX0475236
పపరర: మహలకడక సభభపత

94-235/288

భరస : శసకర సభభపత
ఇసటట ననస:81--5-443
వయసనస:30
లస: ససస స
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3239 MLJ3330172
పపరర: శవకలమమరర మననహర
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94-235/289

తసడడ:డ మననహర మననహర
ఇసటట ననస:81-5-443
వయసనస:34
లస: ససస స
3242 AP151000444198
పపరర: మననహర సభభపత

94-235/292

3243 NDX1906629
పపరర: అశశక కలమమర కకరరళ

94-235/295

3246 NDX3015955
పపరర: సరసబశవ రరవప దతవశశటట

3249 MLJ1883511
పపరర: నడగమణణ బసడడరర

భరస : చతసతనఖ నడగ పపనడనరరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:34
లస: ససస స

3251 NDX1175744
పపరర: దనరరగ రరవప వనస వనస

3252 NDX1175736
పపరర: వనస నడగరరజ వనస

94-235/299

తసడడ:డ సనబడమణఖస వనస
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:28
లస: పప
3254 MLJ1883495
పపరర: వనసకటయఖ బసడడరర

94-235/302

94-5/1086

94-235/306

భరస : అలపరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:34
లస: ససస స

94-235/297

3261 NDX1338854
పపరర: కకషష కకషప రర ససరష

94-235/845

3264 NDX2835502
పపరర: ససతతషస తతట

94-235/300

3267 NDX1338870
పపరర: సరర జ షపక
భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:36
లస: ససస స

3247 NDX3016078
పపరర: మధవ కకషష దతవశశటట

94-233/1159

3250 MLJ1883503
పపరర: శరసతమక బసడడరర

94-235/298

3253 MLJ1883487
పపరర: పవరష చసదడరరవప బసడడరర

94-235/301

తసడడ:డ వనసకటయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:35
లస: పప
94-235/942

3256 NDX0476945
పపరర: లకడక ఎరరకబబ యనव

94-235/303

భరస : వనసకటటశసరరరव ఎ రరకబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-504/1
వయసనస:35
లస: ససస స
94-235/304

3259 NDX1510420
పపరర: ఉమ ససరష

94-235/305

భరస : లకకణ ససరష
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:51
లస: ససస స
94-235/307

3262 MLJ1882620
పపరర: వజయభభసకరరరవప వడడడణస

94-235/308

తసడడ:డ హననమయఖ వడడడణస
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:60
లస: పప
94-235/943

భరస : తడరకరశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:28
లస: ససస స
94-235/309

94-235/294

భరస : వనసకటయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ ససరష
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ తడరకరశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:28
లస: ససస స
3266 NDX2282028
పపరర: అలపరటట సరవతడ

3258 NDX1510453
పపరర: సరయ లలత వరలకడక ససరష

3244 AP151000444139
పపరర: ధనమక చలమర

భరస : సరసబశవరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:81-05-504
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ ససరష
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వజయభభసకరరవప వడడడణస
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:54
లస: ససస స
3263 NDX2658789
పపరర: ససతతషస తతట

94-233/1158

తసడడ:డ షపక మహబమబ మసరసన
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ తడరకరశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:81/5/505
వయసనస:28
లస: ససస స
3260 MLJ1881903
పపరర: నడసచడరమక వడడడణస

3255 NDX2890747
పపరర: షపక ఆషసక

94-235/291

భరస : సససహచలస చలమర
ఇసటట ననస:81-5-450
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడమణఖస వనస
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:81-5-504
వయసనస:58
లస: పప
3257 NDX2669380
పపరర: ససతతషస తతట

94-235/293

తసడడ:డ శశతడరరమయఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:81-05-504
వయసనస:43
లస: పప
94-235/296

3241 NDX0475335
పపరర: సనబడహకణఖస ఆకలల ఆకలల

తసడడ:డ ఆదధశశషష ఆకలల
ఇసటట ననస:81-5-443
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరరళ
ఇసటట ననస:81-5-449
వయసనస:27
లస: పప

భరస : ఉమశరసతకలమమరర మమచరర
ఇసటట ననస:81-5-457
వయసనస:57
లస: ససస స
3248 NDX0475830
పపరర: వజయ తడడకమళళ

94-235/290

భరస : మననహర సభభపత
ఇసటట ననస:81-5-443
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తసటటనడయశరక సభభపత
ఇసటట ననస:81-5-443
వయసనస:61
లస: పప
3245 MLJ1891373
పపరర: ఉమశరసతకలమమరర మమచరర

3240 AP151000444180
పపరర: ఆనసదమక సభభపత

3265 NDX2890887
పపరర: రరవత వడడడణస

94-235/944

భరస : వనణగ గగపరల వడడడణస
ఇసటట ననస:81-5-505
వయసనస:18
లస: ససస స
94-235/310

3268 NDX0305243
పపరర: పదడకవత మమచరర

94-235/311

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:52
లస: ససస స
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3269 NDX1175728
పపరర: సతఖ కకటటశసరర ససకర
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94-235/312

భరస : శవబభల కకటటశసరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:53
లస: ససస స
3272 NDX1044262
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలపరటట

94-235/315

తసడడ:డ భభననమమరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:44
లస: పప
3275 NDX0374074
పపరర: ఉమ మహహశసరరరవప మమచరర

94-235/318

94-235/319

94-235/322

తసడడ:డ చననయఖ భమశశటట
ఇసటట ననస:81-5-508
వయసనస:57
లస: పప
3284 NDX2641116
పపరర: ఆషసక షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-5-508
వయసనస:20
లస: పప
3287 MLJ1888460
పపరర: హహమలకడకకలమమరర నరహరర
భరస : వనసకటకకషరషరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:41
లస: ససస స
3290 MLJ1888411
పపరర: నరసససహ రరవప నరహరర

94-235/328

భరస : మలర యఖव దతవత
ఇసటట ననస:81-5-511
వయసనస:62
లస: ససస స

3274 NDX2321834
పపరర: శవ బభల కకటటససరర రరవప
ససకర
తసడడ:డ సనబబ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:58
లస: పప

94-235/317

94-235/945

3277 NDX3193612
పపరర: సతఖ కకటటశసరర శసక

94-235/946

3276 NDX3141041
పపరర: శవ బల కకటటశసర రరవప శసక

3279 NDX2490944
పపరర: ఆసజననయగలల యరకబబ యన

భరస : బల కకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:53
లస: ససస స
94-235/320

94-235/948

94-235/321

భరస : వరర వనసకయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-508
వయసనస:34
లస: ససస స

3282 NDX2650935
పపరర: షరరకలమ షపక

3283 NDX2890358
పపరర: శరరకల షపక

94-235/846

3285 AP151000444129
పపరర: పపననమక చడపల

3288 MLJ1887983
పపరర: శశశలజ నరహరర

3291 MLJ1888452
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప నరహరర

3294 NDX2889863
పపరర: వజయ మమధనరర కకసజరటట

3297 NDX1843011
పపరర: మణణకసఠ నమకశశటట
తసడడ:డ చనన నమకశశటట
ఇసటట ననస:81-5-511
వయసనస:27
లస: పప

94-235/947

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-5-508
వయసనస:18
లస: ససస స
94-235/323

3286 NDX1270743
పపరర: నడగ ససతడమహలకకక నరహరర

94-235/324

భరస : నరసససహరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:40
లస: ససస స
94-235/326

3289 MLJ1888775
పపరర: పపషరరవత నరహరర

94-235/327

భరస : సతఖనడరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:65
లస: ససస స
94-235/329

3292 MLJ1888213
పపరర: సతఖనడరరయణ నరహరర

94-235/330

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:75
లస: పప
94-235/949

భరస : శకనవరస రరవప కకసజరటట
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:39
లస: ససస స
94-235/332

3280 NDX1616236
పపరర: రరజఖ లకడక కలసచపప

తసడడ:డ పపదద రరఘవపలల యరకబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-507
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:68
లస: పప
3296 AP151000444158
పపరర: రమమదతవ దతవత

94-235/316

భరస : శకనవరసరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:81-5-510
వయసనస:46
లస: పప
3293 NDX2890952
పపరర: నరసససహరరవప అనశశటట

3273 NDX1338888
పపరర: జబ షపక

భరస : వరయఖ చడపల
ఇసటట ననస:81-5-509
వయసనస:72
లస: ససస స
94-235/325

94-235/314

తసడడ:డ ఉమమహహశసరరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-5-508
వయసనస:19
లస: ససస స
94-240/630

3271 NDX0089243
పపరర: రరఘవనసదడ మమచరర

తసడడ:డ వజయ భభసకర రరవప వడడడణస
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సనబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:58
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-5-507
వయసనస:37
లస: ససస స
3281 MLJ3330065
పపరర: శకనవరసరరవప భమశశటట

94-235/313

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ మమచరర
ఇసటట ననస:81-5-506
వయసనస:60
లస: పప
3278 NDX2325694
పపరర: రతన కలమమరర యరకబబ యన

3270 NDX0089102
పపరర: వనణగ గగపరల వడడడణస

3295 NDX1843169
పపరర: పదక నమకశశటట

94-235/331

భరస : చనన నమకశశటట
ఇసటట ననస:81-5-511
వయసనస:49
లస: ససస స
94-235/333

3298 MLJ3330636
పపరర: బభజ రరగర

94-235/334

భరస : శవనడగరశసరరరవప రరగర
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:34
లస: ససస స
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94-235/335

భరస : మసరసన రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:36
లస: ససస స
3302 MLJ1883875
పపరర: పవరషచసదడరరవప కరననగగలమ

94-235/338

94-235/341

94-235/344

94-235/347

94-235/350

94-235/353

94-235/356

తసడడ:డ చననయఖ బమశశటట
ఇసటట ననస:81-5-519
వయసనస:45
లస: పప

3312 NDX2490969
పపరర: ఫరతమమ షపక

3315 MLJ1898527
పపరర: శకనవరసన తషరకర

3318 MLJ3330370
పపరర: వనసకయఖ కలసచస

3321 NDX0816702
పపరర: లకకకనడరరయణ బమసపటట

94-235/359

3324 AP151000444304
పపరర: సతఖవత బమశశటట

94-235/348

3327 NDX0728014
పపరర: సరమమమ జఖస కసదనల
భరస : కకషషయఖ కసదనల
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:57
లస: ససస స

3307 NDX0089177
పపరర: ధరకతతజ చసతపలర

94-235/343

3310 NDX0744938
పపరర: రరజఖలకడక కలసచపప

94-235/346

3313 NDX2282069
పపరర: కరమమశసరమక తషరక

94-235/349

భరస : కకటటశసర రరవప లలట తషరక
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:71
లస: ససస స
94-235/351

3316 NDX0744847
పపరర: దనరరగరరవప కలసచపప

94-235/352

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:40
లస: పప
94-235/354

3319 NDX1615022
పపరర: పవరరషమ బమసపటట

94-235/355

భరస : చరసజవ బమసపటట
ఇసటట ననస:81-5-518
వయసనస:26
లస: ససస స
94-235/357

3322 NDX0816785
పపరర: చరసజవ బమసపటట

94-235/358

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బమసపటట
ఇసటట ననస:81-5-518
వయసనస:35
లస: పప
94-235/360

భరస : శకనవరసరరవప బమశశటట
ఇసటట ననస:81-5-519
వయసనస:51
లస: ససస స
94-235/362

94-235/340

భరస : దనరరగరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బమసపటట
ఇసటట ననస:81-5-518
వయసనస:30
లస: పప

భరస : బగజర బమశశటట
ఇసటట ననస:81-5-519
వయసనస:38
లస: ససస స
3326 NDX0816728
పపరర: బగజర బమశశటట

94-235/345

తసడడ:డ నరసయఖ కలసచస
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బమసపటట
ఇసటట ననస:81-5-518
వయసనస:30
లస: ససస స
3323 NDX0475715
పపరర: జయపడద టట బమసశశటట

3309 NDX0718585
పపరర: పదక తషరకర

3304 AP151000444028
పపరర: వనసకటపరయఖ ఆవపల

తసడడ:డ నడమ దతవ చసతపలర
ఇసటట ననస:81-5-514
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషరరకర
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:41
లస: పప
3320 NDX0816819
పపరర: లజత బమసపటట

94-235/342

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:35
లస: పప
3317 MLJ3330602
పపరర: అబగదల మజద పఠరన

3306 NDX1449546
పపరర: కకషష చతసతనఖ చసతపలర

94-235/337

తసడడ:డ చతననకరశవపలల ఆవపల
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసన తషరకర
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కలసచస
ఇసటట ననస:81-5-517
వయసనస:50
లస: ససస స
3314 NDX0647933
పపరర: శలలవరరజ కలసచపప

94-235/339

తసడడ:డ నడమదతవ చసతపలర
ఇసటట ననస:81-5-514
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణస చసతపలర
ఇసటట ననస:81-5-514
వయసనస:54
లస: పప
3311 MLJ3330362
పపరర: కకటమక కలసచస

3303 NDX1175686
పపరర: మసరసనరరవప గడడ స

3301 NDX1042662
పపరర: నడగమణణ మరక

భరస : బభబగరరవప మరక
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:41
లస: పప

భరస : నడమ దతవ చసతపలర
ఇసటట ననస:81-5-514
వయసనస:51
లస: ససస స
3308 NDX1043280
పపరర: నడసదతవ చసతపలర

94-235/336

భరస : పవరష చసదడరరవప కరననగగల
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కరననగగల
ఇసటట ననస:81-5-512
వయసనస:37
లస: పప
3305 NDX1959909
పపరర: వనసకట రమణ చసతపలర

3300 NDX1043363
పపరర: ఏడడకకసడలల కరననగగల

3325 AP151000444303
పపరర: నడరరయణమక బమశశటట

94-235/361

భరస : చతననయఖ బమశశటట
ఇసటట ననస:81-5-519
వయసనస:62
లస: ససస స
94-235/363

3328 NDX0718734
పపరర: కకషషయఖ కసదనల

94-235/364

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసదనల
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:60
లస: పప
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3329 NDX2846665
పపరర: శకనవరసరర రరవప కకసడ

94-235/950

తసడడ:డ వరయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:49
లస: ససస స
3332 NDX2719284
పపరర: వరయఖ కకసడ

94-235/953

94-235/366

94-235/369

3341 NDX2113439
పపరర: రరధ కకషష మమరరస పప తతరర

94-235/372

94-235/375

94-235/378

94-235/370

3342 NDX2132058
పపరర: గగతమ అనడన

3345 AP151000444343
పపరర: శకనవరసనలల అపరల

3348 NDX2736726
పపరర: లకడక పరరసత అపరల

94-235/380

3351 NDX2325397
పపరర: నడగ రరజ పపరరబబ యన

94-235/373

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:29
లస: ససస స

94-235/376

3340 AP151000444264
పపరర: నడరయణ గగదతదటట

3343 AP151000444148
పపరర: ధనలకడక అపరల

3346 AP151000444295
పపరర: సతఖనడరరయణ అపరల

94-236/902

3349 NDX2325850
పపరర: భవత నడగరరణణ పపరరబబ యన

తసడడ:డ సనబభబరరవప వవర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:50
లస: పప

94-235/371

94-235/374

94-235/377

94-235/379

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-5-524
వయసనస:21
లస: ససస స
94-235/381

3352 NDX1233790
పపరర: నడగమణణ తడత తడత

94-233/340

భరస : నడగమలలశసరరరవప తడ త
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:29
లస: ససస స

94-233/342 3355 NDX0318857
3354 NDX1233816
పపరర: జయలకడక యసడసరర యసడసరర
పపరర: వనసకట లకకక వవరర

3357 NDX0341602
పపరర: శకనవరసరరవప వవర

94-235/368

తసడడ:డ సనబభబరరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:50
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర యసడసరర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:37
లస: ససస స
94-233/344

3337 AP151000444200
పపరర: సపసదమక గగదతదటట

భరస : శకనవరసనలల అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-5-524
వయసనస:24
లస: పప
94-233/341

94-235/365

తసడడ:డ పసచచయఖ గగదతదటట
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:47
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-524
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప బగగగ
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:57
లస: ససస స

3339 NDX2113447
పపరర: లకడక కరసతమక పప తతరర

3334 NDX2322790
పపరర: శకలసతల రగజజ పరతతరర

భరస : నడరయణ గగదతదటట
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:87
లస: పప

3356 NDX1233824
పపరర: కకటటశసరమక బగగగ బగగగ

94-235/367

భరస : ఉమ శసకర అనడన
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-5-523
వయసనస:47
లస: ససస స

3353 NDX0369660
పపరర: లకకక పడసనన వవరర

3336 NDX0744987
పపరర: శశశల గగదతదటట

94-235/952

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మమరరస పప తతరర
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:59
లస: పప

3350 MLJ1884204
పపరర: సరమమమ జఖస పపరరబబ యన

94-235/954

తసడడ:డ నడరరయణ గగదతదటట
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:30
లస: ససస స

3338 NDX2113421
పపరర: వనసకట వర లకడక భభరత
పప తతరర
భరస : రరధ కకషష మమరరస పప తతరర
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:50
లస: ససస స

3347 AP151000444095
పపరర: సనబభబరరవప అపరల

3333 NDX2890879
పపరర: శరరష కకసడ

3331 NDX2719292
పపరర: వనసకటటశసరమక కకసడ

భరస : శకనవరసరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ కకషష వనమమరర
ఇసటట ననస:81-5-521
వయసనస:25
లస: ససస స

3344 AP151000444147
పపరర: లకకకపరరసత అపరల

94-235/951

తసడడ:డ వరయఖ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-5-520
వయసనస:23
లస: పప
3335 NDX2102648
పపరర: సరయ లకడక వనమమరర

3330 NDX2890226
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడయఖ

94-233/343

భరస : శకనవరస రరవప వవర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:47
లస: ససస స
94-233/345

3358 NDX2321560
పపరర: పఢక గగదత

94-235/382

భరస : వనసకయ గగదత
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:40
లస: ససస స
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94-235/383

భరస : శసకరరరవప తరర క
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:41
లస: ససస స
3362 NDX1270859
పపరర: నడగమలలశసరరరవప తడత

94-235/386

94-235/389

94-235/392

94-235/395

94-15/417

94-233/1166

3372 NDX0089250
పపరర: నరరష బతష
స ల

3375 NDX2400331
పపరర: సనలలచన అనడన

3378 NDX1731166
పపరర: అననషర పపరరబబ యన

94-235/400

3381 AP151000444191
పపరర: సరలమక పపరరబబ యన

94-235/403

3384 AP151000444135
పపరర: బడహకయఖ పపరరబబ యన
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:48
లస: పప

3386 NDX2889723
పపరర: వనసకట మహహశ పపరర బబ యన

3387 NDX1578311
పపరర: సరసత పప టటటమగతఖస

94-235/955

భరస : లకడక పపలమరరరవప పప టటటమగతఖస
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:31
లస: ససస స

94-235/388

3367 NDX0089185
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-235/391

3370 NDX1175694
పపరర: నడగమణణ బతష
స ల

94-235/394

తసడడ:డ రసగరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-527
వయసనస:28
లస: ససస స
94-235/396

3373 AP151000444012
పపరర: రసగరరరవప బతష
స ల

94-235/397

తసడడ:డ సనబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-527
వయసనస:61
లస: పప
94-214/116

3376 NDX3053485
పపరర: రతనస పప టటనరర

94-232/1192

భరస : రరమ రరవప హసపబసడ
ఇసటట ననస:81-5-531
వయసనస:50
లస: ససస స
94-235/398

3379 NDX2321909
పపరర: తరరపతయఖమక కనడసపరటట

94-235/399

భరస : సనధడకర కనడసపరటట
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:34
లస: ససస స
94-235/401

భరస : వనసకటరతనస పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసధడ రరవప కనమసపరటట
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ పపరర బబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:19
లస: పప

94-235/393

భరస : వనయ కలమమర పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : బడహకయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:44
లస: ససస స
3383 NDX2321966
పపరర: సనధడకర కనమసపరటట

3369 MLJ1880707
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

3364 MLJ3330289
పపరర: సతఖనడరరయణ తరరరక

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-526
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : చన దతవయఖ అనడన
ఇసటట ననస:81-5-531
వయసనస:70
లస: ససస స

భరస : శక రరమ మమరరస హసపబసడ
ఇసటట ననస:81-5-531
వయసనస:77
లస: ససస స
3380 AP151000444190
పపరర: ఆదధలకడక పపరరబబ యన

94-235/390

తసడడ:డ రసగరరరవప బబ డల
ఇసటట ననస:81-5-527
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ అనడన
ఇసటట ననస:81-5-531
వయసనస:79
లస: పప
3377 NDX3053840
పపరర: అనసనయమక జమ

3366 NDX2325181
పపరర: వనసకయఖ గమదత

94-235/385

తసడడ:డ పపదదవనసకటటససరరర తరర క
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-526
వయసనస:50
లస: పప

భరస : గసగరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-527
వయసనస:52
లస: ససస స
3374 NDX2400067
పపరర: చన దతవయఖ అనడన

94-235/387

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-526
వయసనస:26
లస: పప
3371 AP151000444044
పపరర: కకటటశసరమక బతష
స ల

3363 MLJ3330461
పపరర: దనరరగరరవప తరరరక

3361 NDX2160679
పపరర: మణణకసఠ కరకరర

తసడడ:డ సనబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదవనసకటటశసరరర తరర క
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:39
లస: పప
3368 NDX1175702
పపరర: శవకకషష బతష
స ల

94-235/384

భరస : వనసకటటశసరరర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప తడతడ
ఇసటట ననస:81-5-525
వయసనస:32
లస: పప
3365 NDX1270909
పపరర: చసదడశశఖర యసడసరర

3360 AP151000444090
పపరర: వనసకటసనబబమక పప తషరరజ

3382 NDX2160646
పపరర: శవ పడసరద పపరరబబ యన

94-235/402

తసడడ:డ బడహకస పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:23
లస: పప
94-235/404

3385 AP151000444319
పపరర: వనసకటరతనస పపరరబబ యన

94-235/405

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-532
వయసనస:54
లస: పప
94-233/346

3388 NDX2684959
పపరర: పపలర రరవప పప తమగటభఖమ

94-233/1024

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ పప తమగటభఖమ
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:50
లస: పప
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3389 NDX2325769
పపరర: గరత లకడక పప టటట మగతఖస

94-235/406

తసడడ:డ వనసకట పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:21
లస: ససస స

3390 NDX2322550
పపరర: సరసత పప టటటమగతఖస

భరస : లకడక పపలమర రరవప పప టటటమగతఖస
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:30
లస: ససస స

94-235/410 3393 NDX2325645
3392 NDX1616194
పపరర: లకడక పపలమరరరవప పప టటటమగతఖస
పపరర: రరజరశసరర అననస

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ పప టటటమగతఖస
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఓబగలలససర రరవప
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:20
లస: ససస స

3395 NDX2160620
పపరర: దనరగ భవరన కలపరస

3396 MLJ1881598
పపరర: కకటటశసరర అననస

94-235/413

భరస : రమమశ కలపరస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:31
లస: ససస స
3398 MLJ1881614
పపరర: శవకలమమరర అననస

94-235/416

94-235/419

94-235/422

94-235/425

94-235/427

తసడడ:డ వరరసరసమ నసదడఖల
ఇసటట ననస:81-5-538
వయసనస:35
లస: పప

3405 AP151000444447
పపరర: శకనవరసరరవప ఆననస

3408 NDX2890697
పపరర: నడగమణణ కకలమ

3411 NDX0089003
పపరర: అకకమక శశటట స

94-235/430

94-235/433

3414 NDX2322378
పపరర: సనజజత కమమస పరటట

భరస : పపలమరరరవప పప టటటమగతఖస
ఇసటట ననస:81-5-535
వయసనస:53
లస: ససస స
3394 NDX2325751
పపరర: అనసష అననస

94-235/412

3397 MLJ1881556
పపరర: ఆదధలకడక అననస

94-235/415

3400 NDX2160638
పపరర: సతఖవత బతష
స ల

94-235/418

భరస : వనసకరటరరవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:68
లస: ససస స
94-235/420

3403 NDX1175652
పపరర: రమమశ కలపరస

94-235/421

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కలపరస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:41
లస: పప
94-235/423

3406 MLJ1880772
పపరర: వనసకటసనబభబరరవప అననస

94-235/424

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఆననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:50
లస: పప
94-235/956

3409 NDX2322436
పపరర: మమఢడస అనగరన

94-235/426

భరస : నడగరరజ అనగరన
ఇసటట ననస:81-5-537
వయసనస:25
లస: ససస స
94-235/428

భరస : రసగయఖ శశటట స
ఇసటట ననస:81-5-537
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ శశటటస
ఇసటట ననస:81-5-537
వయసనస:62
లస: పప
3416 NDX2324630
పపరర: గగవసద రరజ నసదడఖల

94-235/417

భరస : పదక రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:81-5-537
వయసనస:28
లస: ససస స
3413 AP151000444239
పపరర: రసగరరరవప శశటట స శశటటస

3402 NDX2025105
పపరర: వనసకటటష అననస

94-235/408

భరస : వనసకటసనబభబరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:57
లస: పప
3410 NDX2325819
పపరర: అనసష సపటటమ

94-235/414

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:43
లస: పప
3407 NDX2160612
పపరర: అననస కకటటశసర రరవప

3399 NDX2325710
పపరర: అదధ లకడక అననస

3391 NDX1043934
పపరర: సరవతడ పప టటటమగతఖస

తసడడ:డ ఓబగలలససర రరవప
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:77
లస: ససస స
3404 AP151000444354
పపరర: ఓబగలలశసరరరవప అననస

94-235/411

భరస : ఓబగలలశసరరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-5-536
వయసనస:47
లస: ససస స
3401 AP151000444446
పపరర: ససతడరరవమక అననస

94-235/407

3412 NDX1176486
పపరర: అనల కలమమర శశటటస

94-235/429

తసడడ:డ రసగరరరవప శశటటస
ఇసటట ననస:81-5-537
వయసనస:35
లస: పప
94-235/431

3415 NDX2323574
పపరర: వరలకడక నసదడఖల

భరస : సరసబ శవ రరవప కమమస పరటట
ఇసటట ననస:81-5-538
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : గగవసదడ రరజ నసదడఖల
ఇసటట ననస:81-5-538
వయసనస:32
లస: ససస స

3417 NDX2322261
పపరర: సరసబశవరరవప కమమస పరటట

3418 NDX1144427
పపరర: దనరగ తడతనబబ యన

94-235/434

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కమమస పరటట
ఇసటట ననస:81-5-538
వయసనస:38
లస: పప

94-235/432

94-235/435

భరస : జయసత రరవప తడతనబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-539
వయసనస:34
లస: ససస స
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3419 AP151000444089
పపరర: లకడక తడతబబ యన

94-235/436

భరస : ఎలర మసద తడతబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-539
వయసనస:57
లస: ససస స
3422 NDX2324077
పపరర: కకటటశసరర గగడడ ళళ

తసడడ:డ ఎలర మసద తడతబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-539
వయసనస:36
లస: పప
94-235/439

భరస : మణణ బభబగ
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:32
లస: ససస స
3425 MLJ3330271
పపరర: చసదడకళ అనడన

94-235/442

94-235/445

94-235/448

94-235/451

94-235/454

94-235/446

3432 MLJ1880988
పపరర: కకటటశసరరరవప తషసగర

3435 MLJ1885391
పపరర: కకటటశసరమక బతష
స ల

3438 NDX1175611
పపరర: నరరసదడ బతష
స ల

94-235/457

3441 NDX2890762
పపరర: కణషమక సభభపత

94-235/449

3444 NDX0475707
పపరర: ఝమనసలకడక అననవరస

3430 NDX1043843
పపరర: శవకలమమర వడడయమల

3433 NDX1043306
పపరర: శవకకషరషరరవప వడడయమల

94-235/452

3436 NDX2324598
పపరర: పరమమశసర రరవప బతషల

94-235/450

94-235/453

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:25
లస: పప
94-235/455

3439 MLJ1883768
పపరర: నడరరయణ బతష
స ల

94-235/456

తసడడ:డ సనబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:45
లస: పప
94-235/957

3442 NDX1043975
పపరర: వజయలకడక

94-235/458

భరస : వరర వనసకయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:34
లస: ససస స
94-235/460

94-235/461
3445 NDX1338862
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప
అననవరపప
తసడడ:డ మధనససధన రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:27
లస: పప

భరస : షసరర షపక
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : మధనససధన రరవప అననవరస
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:48
లస: ససస స

94-235/462
3446 NDX0475699
పపరర: భభరగ వ వనసకట చసదడశశఖర
అననవరపప
తసడడ:డ మధనససధన రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:29
లస: పప

94-235/463 3448 NDX2324127
3447 NDX0475673
పపరర: మధనససధన రరవప అననవరపప
పపరర: మమధరర కకట

తసడడ:డ చతసచయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:81-5-544
వయసనస:58
లస: పప

94-235/447

తసడడ:డ నరసయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:69
లస: పప

భరస : సనభడమణఖస సభభపత
ఇసటట ననస:81-5-543
వయసనస:67
లస: ససస స
94-235/459

94-235/444
3427 NDX1043322
పపరర: రరజఖలకడక వడడయమల వడడయమల

తసడడ:డ శవకకషరషరరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస ఇరర
ఇసటట ననస:81-5-542/1
వయసనస:47
లస: పప
3443 NDX1044031
పపరర: కరరమమన షపక

3429 NDX2324986
పపరర: మణణ బభబగ గగడడ ళళ

94-235/441

భరస : శవరరమకకషరషరరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:28
లస: పప
3440 MLJ1882695
పపరర: రరమచసదడరరవప ఇరర

94-235/443

తసడడ:డ మసరసనడడవప తషసగ
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:65
లస: పప

భరస : నరరసదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-5-542
వయసనస:23
లస: ససస స
3437 NDX1175629
పపరర: అసజననయగలల బతష
స ల

3426 MLJ1880715
పపరర: సనబభబయమక తషసగర

3424 NDX1505793
పపరర: జయశక పదకనడభగన
భరస : సరసబశవరరవప పదకనడభగన
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:43
లస: పప
3434 NDX2323152
పపరర: లకడక దనరగ బతష
స ల

94-235/440

భరస : కకటటశసరరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:78
లస: ససస స
3431 MLJ1889500
పపరర: రరమగ తషసగర

3423 MLJ1889492
పపరర: పడమల తషసగర

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:81-5-540
వయసనస:59
లస: ససస స

భరస : రరమగ తషసగ
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర అనడన
ఇసటట ననస:81-5-541
వయసనస:57
లస: ససస స
3428 NDX2322956
పపరర: వరలకడక వడడయమల

94-235/437 3421 NDX2325835
94-235/438
3420 MLJ1883867
పపరర: జయసత రరవప తడతడనబబ యన
పపరర: లకడక కకషష చసదడడవళ మతష
స పలర

94-235/464

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-5-545
వయసనస:27
లస: ససస స
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3449 NDX1043348
పపరర: సనజజత కకట
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94-235/465

భరస : బడహకనసదస కకట
ఇసటట ననస:81-5-545
వయసనస:64
లస: ససస స
3452 NDX1730994
పపరర: శకనన గడదస

94-235/468

94-235/470

94-235/473

94-235/476

94-235/959

94-235/480

94-235/483

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప రవలషశశటట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:47
లస: ససస స

3462 MLJ1884022
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచపప

3465 NDX2256667
పపరర: రరమచసదడ రరవప రరడడ

3468 NDX2325553
పపరర: సననతడ రరడడడ

3471 NDX2325223
పపరర: రరస మహన రరవప రరడడ

94-235/486

3474 NDX1461391
పపరర: ససయగకస తషమకల

94-235/477

3477 NDX2160596
పపరర: వరన తతట
భరస : మలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:52
లస: ససస స

3457 AP151000444026
పపరర: రరఘవమక కలసచపప

94-235/472

3460 NDX0304006
పపరర: వనసకటభడవప కలసచపప

94-235/475

3463 AP151000444003
పపరర: గసగయఖ కలసచపప

94-235/478

తసడడ:డ కకటయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:64
లస: పప
94-3/1268

3466 NDX2325595
పపరర: సతఖ కకరస ర రరడడడ

94-235/479

భరస : శవ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:31
లస: ససస స
94-235/481

3469 NDX2325611
పపరర: రరమలకడక రరడడ

94-235/482

భరస : వరబయఖ
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:62
లస: ససస స
94-235/484

3472 NDX2491082
పపరర: రరమ చసదడ రరవప రరడడ

94-235/485

తసడడ:డ ఓబయఖ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:44
లస: పప
94-235/487

భరస : కకరణ బభబగ తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:33
లస: ససస స
94-235/489

94-235/469

తసడడ:డ గసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరభయఖ
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసరరకవప తతట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:28
లస: ససస స
3476 MLJ3330560
పపరర: ఉషరరరణణ రవలశశటట

94-235/474

భరస : రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభఖ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:37
లస: పప
3473 NDX2160588
పపరర: రతన జజనకక తతట

3459 NDX1175496
పపరర: పపరష కలమమర ఉపరతలర

3454 NDX1616228
పపరర: పడమల ఉపరతడలర

భరస : గసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభయఖ
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:43
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-5-548
వయసనస:32
లస: ససస స
3470 NDX2321644
పపరర: శవ రరమ పడసరద రరడడడ

94-235/471

తసడడ:డ గసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:19
లస: ససస స
3467 NDX2325538
పపరర: అనతడ రరడడడ

3456 MLJ1885235
పపరర: మలలర శసరర కలసచపప

94-235/467

భరస : పవరష కపవర ఉపరతడలర
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప ఉపరతలర
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప ఉపపరతలర
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:38
లస: పప
3464 NDX2889921
పపరర: పడవలర క కలసచపప

94-235/958

భరస : శకనవరసరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:21
లస: పప
3461 NDX1175512
పపరర: రమణ కలమమర ఉపపరతలర

3453 NDX2854321
పపరర: రమణమక కతస

3451 NDX1931766
పపరర: రవణమక గడదస

భరస : వరయఖ గడదస
ఇసటట ననస:81-5-546
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : యకకబ కతస
ఇసటట ననస:81-5-546
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:81-5-547
వయసనస:30
లస: ససస స
3458 NDX2325033
పపరర: వనసకట అచనఖత కలసచపప

94-235/466

తసడడ:డ బడహకనసదస కకట
ఇసటట ననస:81-5-545
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ లలట గడదస
ఇసటట ననస:81-5-546
వయసనస:40
లస: పప
3455 NDX1175603
పపరర: పడమల దతవ కలసచపప

3450 NDX2109644
పపరర: రరమ కకషష కకట

3475 NDX1175520
పపరర: నడగవనణణ తమగకల

94-235/488

భరస : నరరష బభబగ తమగకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:36
లస: ససస స
94-235/490

3478 NDX1175561
పపరర: వదడఖవత తషమకల తషమకల

94-235/491

భరస : భభసకర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:56
లస: ససస స
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3479 NDX1175553
పపరర: సనగగణవత జడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-235/492

భరస : సనదరరన రరవప జడ
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:73
లస: ససస స
3482 NDX1175587
పపరర: జగదదశ కలమమర రవలశశటట

94-235/495

3480 NDX1906728
పపరర: హరరశ బభబగ రవలశశటట

తసడడ:డ రరమ కకషష గగసడడ
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:25
లస: పప

3483 NDX0304121
పపరర: పడదదప బభబగ తషమకల

3484 NDX1175538
పపరర: కకరణ బభబగ తషమకల

తసడడ:డ భభసకర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:32
లస: పప

3485 NDX1175579
పపరర: నగరష బభబగ తషమగకల

3486 MLJ3330453
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప రవలశశటట

తసడడ:డ భభసకర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:36
లస: పప
3488 NDX2890218
పపరర: రరమ కకషష గగసడర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగసడర
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:55
లస: పప
3491 AP151000444292
పపరర: బగజర షపక

94-235/503

94-235/506

3492 NDX2325371
పపరర: అబగదల లతఫ షపక

3495 NDX3207826
పపరర: సప డడసపటట పదక

94-235/507

3498 NDX0744714
పపరర: దతవ చరరస

తసడడ:డ గగరవయఖ తమకశశరటటట
ఇసటట ననస:81-5-551
వయసనస:40
లస: పప
94-235/513

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-554
వయసనస:32
లస: పప

3504 NDX2113405
పపరర: మశశ రరజ ఓరరచ

94-235/504

3507 NDX2652352
పపరర: లకడక దనడడడ
భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-554
వయసనస:60
లస: ససస స

3490 NDX0475624
పపరర: ఆరరఫర షపక షపక

94-235/502

3493 NDX0475558
పపరర: ఇనసస షపక షపక

94-235/505

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:39
లస: పప
94-235/961

3496 NDX3175437
పపరర: సప డడసపటట పసడయమసక

94-235/962

తసడడ:డ సప డడసపటట సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:18
లస: ససస స
94-235/508

3499 NDX2113397
పపరర: రవ తమకశశటట

94-235/509

తసడడ:డ గగరవయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-5-551
వయసనస:36
లస: పప
94-235/511

3502 NDX1616244
పపరర: బభల అసజన దతవ ఓరరచ

94-235/512

భరస : మశశ రరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-5-553
వయసనస:29
లస: ససస స
94-235/514

తసడడ:డ వర సరసమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-5-553
వయసనస:31
లస: పప
94-141/754

94-235/500

భరస : ఇనసస షపక
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ తమకశశరటటట
ఇసటట ననస:81-5-551
వయసనస:67
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప ఉపరతళళ
ఇసటట ననస:81-5-553
వయసనస:50
లస: ససస స
3506 NDX2577922
పపరర: రవ దనడడడ

94-235/501

భరస : సరసబయఖ చరరస
ఇసటట ననస:81-5-551
వయసనస:38
లస: ససస స

94-235/510 3501 AP151000444020
3500 NDX0787408
పపరర: వనసకటరరవప తమకశశటట తమకశశటట
పపరర: గగరవయఖ తమకశశటట

3487 NDX1175546
పపరర: భభసకర రరవప తషమకల
తసడడ:డ కకషష మమరరస తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:62
లస: పప

భరస : సప డడసపటట సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రవ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-5-551
వయసనస:33
లస: ససస స

3503 AP151000444051
పపరర: రమణ ఉపరతళళ

94-235/499

తసడడ:డ చన జజన సపసదడ
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ గనననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:42
లస: పప
3497 NDX2113371
పపరర: లకడక తమకశశటట

3489 NDX2193407
పపరర: ఇమమమ నడ షపక

94-235/497

తసడడ:డ భభసకర రరవప తషమకల
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ చననజజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : చననజజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-5-550
వయసనస:41
లస: ససస స
3494 MLJ1880681
పపరర: చనన జజననససదడ షపక

94-235/496

తసడడ:డ ఆదధశశషష రవలషశశటట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:54
లస: పప
94-235/960

94-235/494
3481 NDX1449512
పపరర: వ ఎన ఎస సరయ తతజ గగసడడ

తసడడ:డ రవలశశటట శకనవరసరరవప రవలశశటట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప రవలశశటట
ఇసటట ననస:81-5-549
వయసనస:27
లస: పప
94-235/498

94-235/493

3505 NDX2963247
పపరర: రమణ దతవ ఉపరతల

94-235/963

భరస : రమణ కలమమర ఉపరతల
ఇసటట ననస:81-5-553
వయసనస:34
లస: ససస స
94-235/847

3508 NDX2651818
పపరర: శకనవరస దనడడడ

94-235/848

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-5-554
వయసనస:41
లస: పప
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94-235/515

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:41
లస: ససస స
3512 NDX2606051
పపరర: పదడకవత శసక

3510 NDX2324267
పపరర: రరజ మలలర ల

94-235/516

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:49
లస: పప
94-235/850

3513 NDX2568566
పపరర: లకడక తతజశస శసక

94-235/849
3511 NDX2568475
పపరర: వనసకట శవ సతఖనడరరయణ శసక

తసడడ:డ సనబబ రరవప శసక
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:52
లస: పప
94-235/851

3514 NDX2605970
పపరర: లకడక మనస శసక

94-235/852

భరస : వనసకట శవ సతఖనడరరయణ శసక
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖనడరరయణ శసక
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖనడరరయణ శసక
ఇసటట ననస:81-5-554/1
వయసనస:23
లస: ససస స

3515 NDX1449561
పపరర: దనరరగ భవరన పపరరపప యన

3516 NDX2160562
పపరర: కలమమరర లసగరల

3517 AP151000444117
పపరర: వరణణ లసగరల

94-235/517

భరస : వనసకటటష పపరరపప యన
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:26
లస: ససస స
3518 NDX1043264
పపరర: జజఖత తతలగపలర

భరస : కరస ఈశసర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:29
లస: ససస స
94-235/520

భరస : కకషప ర కలమమర తతలగపలర
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:44
లస: ససస స
3521 NDX1044015
పపరర: కరశశశసరరరవప లసగరల లసగరల

94-235/523

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:29
లస: పప
3524 NDX1175660
పపరర: కకటటశసర రరవప కసబభల

94-235/526

94-235/529

94-235/532

3533 AP151000444402
పపరర: నడగలకడక ఆలపరటట

94-235/534

భరస : పసచచయఖ రచకకసడ
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:75
లస: ససస స

3522 NDX0598649
పపరర: భభననచసదడ తరరకवాసడడ

3523 NDX0089193
పపరర: బభలకకషష తరరకరసడడ

94-235/524

3525 NDX1043215
పపరర: కకషప ర కలమమర తతలగపలర

3528 NDX2325512
పపరర: లకడక సరయ దనరగ ఆలపరటట

3531 MLJ1883206
పపరర: లమలబహహదసరరరససస స ఆలపరటట

3534 MLJ1883685
పపరర: సనధడరరణణ ఆలపరటట

94-235/527

3537 NDX2890309
పపరర: పవన కలమమర మలలర ల
తసడడ:డ రరజ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-5-558
వయసనస:18
లస: పప

94-235/525

3526 AP151000444290
పపరర: సరసబశవరరవప లసగరల

94-235/528

తసడడ:డ సపసదనలల లసగరల
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:52
లస: పప
94-235/530

94-235/531
3529 AP151000444403
పపరర: వజయలకడక ఆలపరటట ఆలపరటట

భరస : లమల బహదసర శరససస స ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-557
వయసనస:43
లస: ససస స
94-235/533

3532 NDX2895472
పపరర: లకడక సరయ దనరగ ఆలపరటట

94-235/964

తసడడ:డ లమల బహదసర శరససస స ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-557
వయసనస:21
లస: ససస స
94-235/535

భరస : పసచచయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-558
వయసనస:55
లస: ససస స
94-235/537

94-235/522

తసడడ:డ గగవసదమక తరరకకసడడ
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-557
వయసనస:51
లస: పప

భరస : వనసకటపరయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-558
వయసనస:51
లస: ససస స

3520 MLJ1881838
పపరర: మమరరసలమక రరచకకసడ

భరస : దతవన ఏసద రరవప ఆచడరర తరరకకసడడ
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలమ బహహదనర శరససస స
ఇసటట ననస:81-5-557
వయసనస:21
లస: ససస స

3530 NDX1338839
పపరర: వనసకట శవ నడగ గగపస కకషరష
ఆలపరటట
తసడడ:డ వనసకటపయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-557
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-5-558
వయసనస:26
లస: పప

94-235/521

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప తతలగపలర
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణరరవప కకరళళ
ఇసటట ననస:81-5-556
వయసనస:49
లస: పప

3536 NDX1338821
పపరర: ససరఖ కకరణ సససగ బబ సదధల

3519 NDX2193399
పపరర: గగవసదమక తరరకకసడడ

94-235/519

భరస : సరసబశవరరవప లసగరల
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవనసదడ ఆచడరఖ తరరకకసడడ
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ కసబభల
ఇసటట ననస:81-5-555
వయసనస:36
లస: పప
3527 MLJ1880285
పపరర: శకనవరసరరవప కకరళళ

94-235/518

3535 NDX0745026
పపరర: లకడక వననకకట

94-235/536

భరస : వనసకటరరడడడ వననకకట
ఇసటట ననస:81-5-558
వయసనస:75
లస: ససస స
94-235/965

3538 NDX1117688
పపరర: వనసకటలకడక ఐన ఓలల

94-235/538

భరస : శకనవరస రరవప ఐన ఓలల
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:38
లస: ససస స
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3539 AP151000444136
పపరర: పరరసత ఐన ఓలల

94-235/539

భరస : వనసకటసనబభబరరవప ఐన ఓలల
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:47
లస: ససస స
3542 NDX2090223
పపరర: పరరసత నడగమలర

94-235/542

94-235/545

భరస : లకడకనడరరయణ కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:81-5-559/1
వయసనస:70
లస: ససస స
3548 NDX1959883
పపరర: భగవననశసరర పలర పప

94-235/548

94-235/551

94-235/554

తసడడ:డ రరసబభబగ ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-5-561
వయసనస:18
లస: పప
3560 AP151000444358
పపరర: పదడకవత చతనసనరర

94-235/559

తసడడ:డ సతఖనడరయణ చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:52
లస: పప

3547 NDX2321586
పపరర: వజయ శక పలపప

94-235/546

3549 NDX0900175
పపరర: పడసననలకడక పలర పప

3552 NDX0900183
పపరర: మహహష బభబగ పలర పప

3555 NDX1842989
పపరర: రమమష ఓరరస

3558 NDX2322188
పపరర: నడగరరణణ చతనసరర

3561 AP151000444031
పపరర: మసజల ఆవపల

94-235/562

3564 NDX1042712
పపరర: రరమకరసత చతనసనరర

94-235/549

3567 NDX2890069
పపరర: మమనక చతనసనరర
తసడడ:డ మణణ కసఠ చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:24
లస: ససస స

94-235/544

94-235/547

3550 AP151000444461
పపరర: లకడకవనసకటరమణ పలర పప

94-235/550

భరస : శకరరమమమరరస పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:48
లస: ససస స
94-235/552

3553 NDX0744680
పపరర: రరమమమరరస పలర పప

94-235/553

తసడడ:డ కకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:50
లస: పప
94-235/555

3556 NDX1842955
పపరర: నడగరశసర రరవప ఓరరస

94-235/556

తసడడ:డ అనమయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:81-5-561
వయసనస:37
లస: పప
94-235/557

3559 NDX2322014
పపరర: సరవతడ చతనసరర

94-235/558

భరస : లకకకకరసత చతనసరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:25
లస: ససస స
94-235/560

3562 AP151000444009
పపరర: రరకకకణమక ఆవపల

94-235/561

భరస : వనసకటటశసరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:76
లస: ససస స
94-235/563

తసడడ:డ రమమష చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:29
లస: పప
94-235/565

94-235/541

భరస : వనసకటటశ బభబగ పలపప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:28
లస: పప
3566 AP151000444357
పపరర: రమమష చతనసనరర

3546 MLJ3330214
పపరర: శకనవరస కలరరవనళళ

భరస : రమమకరసత చతనసరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : రమమష చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:50
లస: ససస స
3563 NDX2023075
పపరర: లకకకకరసత చతనసనరర

తసడడ:డ రరమలసగరశసరరరవప ఐన ఓలల
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ అనమయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:81-5-561
వయసనస:31
లస: పప
94-235/966

3544 AP151000444277
పపరర: వనసకటసనబభబరరవప ఐన ఓలల

తసడడ:డ రరమలసగరశసర రరవప ఐన ఓలల
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:35
లస: పప

భరస : రమమష ఓరరస
ఇసటట ననస:81-5-561
వయసనస:27
లస: ససస స
3557 NDX2860344
పపరర: మహహష ఓరరచ

94-235/543

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:30
లస: పప
3554 NDX1843144
పపరర: శరసత ఓరరస

3543 NDX1117621
పపరర: శకనవరస రరవప ఐన ఓలల

3541 AP151000444160
పపరర: సనబఖమక ఐనఓలల

భరస : రరమలసగరశసర రరవప ఐనఓలల
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకనడరరయణ కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:81-5-559/1
వయసనస:36
లస: పప

భరస : మహహశ బభబగ పలర పప
ఇసటట ననస:81-5-560
వయసనస:29
లస: ససస స
3551 NDX0744540
పపరర: వనసకటటశ బభబగ పలర పప

94-235/540

భరస : సతఖనడరరయణ అసకకశశటట
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : సనబబ రరవప నడగమలర
ఇసటట ననస:81-5-559
వయసనస:70
లస: ససస స
3545 MLJ3330222
పపరర: కరశఅననపవరషమక కలరరవనళళ

3540 NDX2132017
పపరర: హహహమమవత అసకకశశటట

3565 NDX0816736
పపరర: మణణకసఠ చతనసనరర

94-235/564

తసడడ:డ రమమశ చతనసనరర
ఇసటట ననస:81-5-562
వయసనస:30
లస: పప
94-235/967

3568 NDX2136522
పపరర: గగతమ ససపసగగల

94-235/566

భరస : పడవణ ససపసగగల
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:29
లస: ససస స
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3569 NDX2325660
పపరర: పరవన దతవనబబ యన
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94-235/567

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:32
లస: ససస స
3572 NDX2325504
పపరర: లకడక కలమమరర పపరరబబ యన

94-235/570

94-235/573

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దగగగ
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:29
లస: ససస స
3581 NDX1505777
పపరర: మలర మక మరరబబ యన

94-235/579

94-235/582

94-235/585

94-235/588

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గగజజరపప
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:44
లస: పప

3582 NDX1658147
పపరర: అబగదల షపక

3585 NDX2025121
పపరర: లకడకతరరపతమక భమనడధధ

3588 NDX2160604
పపరర: సనబగబలల భమనధనన

3591 NDX1042787
పపరర: సనబభబరరవప భమనడదధ

94-235/591

3594 NDX1175447
పపరర: శరఖమకలమమర బబ సదలపరటట

94-235/580

3597 NDX1270933
పపరర: నడగరశసరరరవప బబ సదలపరటట
తసడడ:డ రరమమరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:56
లస: పప

94-235/575

3580 NDX0303644
పపరర: సరమమమ జఖస దగగగ

94-235/578

3583 NDX1616210
పపరర: షసరర షపక

94-235/581

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:44
లస: పప
94-235/583

3586 NDX1175470
పపరర: ససత భమనడదధ

94-235/584

భరస : ససతయఖ భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:30
లస: ససస స
94-235/586

3589 NDX1175454
పపరర: కకటటశసర రరవప భమనడదధ

94-235/587

తసడడ:డ శవయఖ భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:30
లస: పప
94-235/589

3592 NDX1270925
పపరర: వజయలకకక బబ సదలపరటట

94-235/590

భరస : నడగరశసరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:50
లస: ససస స
94-235/592

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:30
లస: పప
94-235/594

3577 NDX1505744
పపరర: సరసత దగగగ

భరస : శకనవరసరరవప దగగగ
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:37
లస: పప

భరస : ససరఖనడరయణ గగరరజపప
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:57
లస: ససస స
3596 NDX0475384
పపరర: నడగరశసరరరవప గగజజరపప

94-235/577

భరస : ససవర భమనధనన
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:33
లస: పప
3593 AP151000444035
పపరర: పరపరయమక గగరరజపప

3579 NDX1616202
పపరర: సలమగన షపక

94-235/572

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దగగగ
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప భమనడదధ
ఇసటట ననస:81-5-567
వయసనస:44
లస: ససస స
3590 NDX1175462
పపరర: ససతయఖ భమనడదధ

94-235/574

తసడడ:డ షసరర షపక
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దగగగ
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:52
లస: పప
3587 NDX1042936
పపరర: లకకక భమనడదధ

3576 NDX1043116
పపరర: శవయఖ నకకక

94-235/569

తసడడ:డ నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:34
లస: పప

భరస : షసరర షపక
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : జగగ యఖ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-566
వయసనస:64
లస: ససస స
3584 AP151000444442
పపరర: శకనవరసరరవప దగగగ

94-235/571 3574 NDX2325439
3573 AP151000444144
పపరర: సరమమమ జఖస కరననగగల కరననగగల
పపరర: అచచయఖ దతవనబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నకకక
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:42
లస: పప
94-235/576

3571 MLJ1883214
పపరర: ససపనకలమమరర తడతనబబ యవ

భరస : వనసకటభడవప తడతనబబ యన
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప కరననగగల
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద తడతబబ యవ
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:40
లస: పప
3578 NDX0475491
పపరర: లలమరరణణ దగగగ

94-235/568

భరస : శవయఖ నకకక
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-5-563
వయసనస:50
లస: ససస స
3575 MLJ1883859
పపరర: వనసకటభడవప తడతనబబ యవ

3570 NDX1042977
పపరర: లకడకదతవ నకకక

3595 NDX1117738
పపరర: రరజజ గగరజజపప

94-235/593

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గగరజజపప
ఇసటట ననస:81-5-568
వయసనస:40
లస: పప
94-235/595

3598 NDX1043827
పపరర: శవలలమ కసబభల

94-235/596

భరస : కకటటశసరరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:81-5-569
వయసనస:37
లస: ససస స
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3599 NDX1338896
పపరర: శవ కలమమరర దనగరగననన
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94-235/597

భరస : సతష దనగరగననన
ఇసటట ననస:81-5-574
వయసనస:30
లస: ససస స
3602 NDX1270875
పపరర: సతష దనగరగననన

94-235/600

94-235/603

94-235/604

94-235/607

94-233/1025

94-235/610

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కరచరర
ఇసటట ననస:81-6-520
వయసనస:39
లస: పప
3620 NDX0993378
పపరర: కలమమరర గగసత గగసత

94-233/350

భరస : సరసబ శవ రరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:56
లస: ససస స

94-235/605

3612 NDX2325264
పపరర: కకషష కకశశర ఆవపల

3615 NDX2327674
పపరర: లకడక నడగ మలలర శసరర
రరయవరపప
భరస : కలమమర సరసమ రరయవరపప
ఇసటట ననస:81-6-395
వయసనస:52
లస: ససస స
3618 NDX2818136
పపరర: రవ కలమమర మమత రరడడ

3621 NDX1380336
పపరర: అరరణ తషరక

94-233/352

3624 NDX0670240
పపరర: రరజఖస బచనచ

94-235/608

3627 NDX1787219
పపరర: సరససత గగసత
తసడడ:డ శకనన గగసత
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:24
లస: ససస స

3607 NDX2835254
పపరర: గరత లకడక పప తమగటభఖమ

94-235/968

3610 NDX0476358
పపరర: రరమమసజననయగలల వనమగల

94-235/606

3613 NDX1785544
పపరర: శవలకడక గడదస

94-235/609

భరస : శకనన గడదస
ఇసటట ననస:81-5-5469
వయసనస:33
లస: ససస స
94-233/348

3616 NDX2327658
పపరర: కలమమర సరసమ రరయవరపప

94-233/349

తసడడ:డ పపరయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:81-6-395/2
వయసనస:59
లస: పప
94-233/1167

3619 AP151000444426
పపరర: నడసరమక పపరరబబ యన

94-235/611

భరస : ససతడరరమయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-532
వయసనస:72
లస: ససస స
94-235/612

3622 NDX0664458
పపరర: కనకదనరగ బబ లశశటట

94-233/351

భరస : గగరరనడధస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:37
లస: ససస స
94-233/353

భరస : కకషషమమరరస బచనచ
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:76
లస: ససస స
94-233/1228

94-235/602

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-5-625
వయసనస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప తషరక
ఇసటట ననస:81-6-565
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ గగసత
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:64
లస: ససస స
3626 NDX3228822
పపరర: ధన లకడక అపరల

3609 NDX1043553
పపరర: అనవమక కకమమర

3604 NDX2113413
పపరర: లకడక పసనపప తషల

తసడడ:డ పపలర రరవప పప తమగఠఖమ
ఇసటట ననస:81-5-585
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మగత రరడడ
ఇసటట ననస:81-6-525
వయసనస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగసత
ఇసటట ననస:81-6-560
వయసనస:44
లస: ససస స
3623 NDX0993337
పపరర: లకకమక గగసత

94-235/853

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-5-862
వయసనస:25
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:81-6-163
వయసనస:26
లస: ససస స
3617 NDX1043512
పపరర: శకనవరసరరవప కరచరర

3606 NDX2652774
పపరర: హరరత పప తమగటభఖమ

94-235/599

భరస : శకనవరస రరవప పసనపప తషల
ఇసటట ననస:81-5-579
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:81-5-625
వయసనస:74
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-5-662
వయసనస:51
లస: ససస స
3614 NDX2620854
పపరర: శక లకడక కలమమరర కకటట

94-235/601

తసడడ:డ పపలర రరవప పప తమగటభఖమ
ఇసటట ననస:81-5-585
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల వనమగల
ఇసటట ననస:81-5-625
వయసనస:24
లస: ససస స
3611 NDX1449496
పపరర: వజయ లకడక తషపరకలల

3603 NDX1044072
పపరర: శసకర బగరరచ

3601 NDX2090181
పపరర: రమణ కలమమరర దసడత

భరస : ఆసజననయగలల దసడత
ఇసటట ననస:81-5-574
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బమరరస
ఇసటట ననస:81-5-574
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప పసనపప తషల
ఇసటట ననస:81-5-579
వయసనస:51
లస: పప
3608 NDX2321628
పపరర: సససదరఖ వనమగల

94-235/598

భరస : శసకర బమరరస
ఇసటట ననస:81-5-574
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనడన రరడడడ దనగరగననన
ఇసటట ననస:81-5-574
వయసనస:32
లస: పప
3605 NDX2113389
పపరర: శకనవరస రరవప పసనపప తషల

3600 NDX1043751
పపరర: దతవ బమరరస

3625 NDX1061480
పపరర: కకషరషరరవప జజమ జజమ

94-233/354

తసడడ:డ దనరరగరరవప జజమ
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:39
లస: పప
94-235/613

3628 NDX1044106
పపరర: పదక జజమ

94-235/614

భరస : కకషష జజమ
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:39
లస: ససస స
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3629 NDX1785874
పపరర: నరరససహ రరవప అపరరల

94-235/615

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అపరరల
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:36
లస: పప
3632 NDX2510048
పపరర: సరయ ససజనఖ అరసవలర

94-233/355

94-233/358

94-235/618

తసడడ:డ సరసబ మమరరస
ఇసటట ననస:81-6-571
వయసనస:46
లస: పప
3641 NDX0319160
పపరర: చసదడడవత తషరక

94-233/362

94-233/365

94-233/367

94-233/370

భరస : శశషష పసచనచక
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:31
లస: ససస స
3653 NDX0665109
పపరర: వనసకట పదకజ అచనచచత

భరస : కకషషమమరరస తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:58
లస: ససస స

3639 AP151000447148
పపరర: సనజజత గగదత గగదత

94-233/360

3645 AP151000441012
పపరర: కకటటశసరరరవప తషరకర తషరకర

3648 NDX1645789
పపరర: నవఖ తడళళళరర తడళళళరర

94-233/373

3637 NDX1449579
పపరర: కరమమకడ ఏలలచరర

94-233/363

94-233/364

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:34
లస: పప
94-233/366

3646 NDX1043892
పపరర: సతఖనడరరయణ గగదత

94-235/619

తసడడ:డ హననమసతరరవప గగదత
ఇసటట ననస:81-6-574
వయసనస:51
లస: పప
94-233/368

3649 NDX1832287
పపరర: దనరగ బభవన చనటట

3651 NDX2326742
పపరర: ఉమ శరరష పసధదటట

3652 MLJ1890508
పపరర: హహమబసదన తడళళళరర

తసడడ:డ కకషషమమరరస తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:36
లస: పప

94-233/361

3643 NDX0667915
పపరర: రమమష తషరకర

భరస : వరపడసరద తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:30
లస: ససస స

3657 MLJ1885508
పపరర: వరపడసరద తడళళళరర

94-235/617

3640 NDX2327427
పపరర: రరణగక దతవ కలసచపప

తసడడ:డ వనసకట నడగరశసర రరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:25
లస: ససస స

3654 MLJ3333606
పపరర: శవ బభల కకటటశసరర తడళళళరర

94-233/357

భరస : శవ శసకర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:24
లస: ససస స

94-233/371

94-233/369

94-233/372

తసడడ:డ కకషషమమరరస తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:37
లస: ససస స
94-233/374

3655 MLJ1885573
పపరర: దనరగ శశష ససరఖ కలమమరర
తడళళళరర
భరస : వనసకటనడగరశసరరరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:50
లస: ససస స

94-233/375

94-233/377

3658 NDX1832592
పపరర: శశషష పసఛనచక

94-233/378

భరస : వనసకటశవరరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:50
లస: ససస స
94-233/376

3634 NDX2328318
పపరర: నరరష దరరర

భరస : సనరరష ఏలలచరర
ఇసటట ననస:81-6-571
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : లకడక వనసకటటశసరరర పసధదటట
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటసనబభబరరవప అచనచచత
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:39
లస: ససస స
3656 MLJ1885524
పపరర: వమలమదతవ తడళళళరర

94-233/359

తసడడ:డ కకటయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వ నడగరశసర రరవప తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:23
లస: ససస స
3650 NDX1832519
పపరర: హహమ పసచనచక

3636 NDX1061589
పపరర: కరరణడకరరరవప అరసవలర
అరసపలర
తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:81-6-570
వయసనస:29
లస: పప

3642 AP151000447149
పపరర: వరమక తషరకర

95-1/1245

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దరరర
ఇసటట ననస:81-6-570
వయసనస:22
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:41
లస: పప
3647 NDX2139716
పపరర: దధవఖ తడళళళరర

94-233/356

భరస : సతఖనడరరయణ గగదత
ఇసటట ననస:81-6-572
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : శకననబభబగ తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-573
వయసనస:35
లస: ససస స
3644 NDX0667980
పపరర: శకననబభబగ తషరకర

3633 NDX0993436
పపరర: జజఖత కసచరర కసచరర

3631 SQX2114049
పపరర: ధన లకడక అపల

భరస : సరసబ శవ రరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:81-6-570
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:81-6-570
వయసనస:27
లస: పప
3638 NDX1449587
పపరర: సనరరష యయలలరరర

94-235/616

తసడడ:డ లకకయఖ గగసత
ఇసటట ననస:81-6-569
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:81-6-570
వయసనస:25
లస: ససస స
3635 NDX2510063
పపరర: ససకర చడరర అరసవలర

3630 NDX1043488
పపరర: శకనవరసరరవప గగసత

తసడడ:డ గసగరధర రరవప పసచనచక
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:37
లస: పప
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3659 NDX2326718
పపరర: లకడక వనసకటటశసరరర పసధదటట

94-233/379

తసడడ:డ లకడక రసగయఖ పసధదటట
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:37
లస: పప
3662 MLJ3324712
పపరర: వనసకటశవరరవప తడళళళరర

94-233/382

3663 NDX0667154
పపరర: కకషషమమరరస తడళళళరర

భరస : రవ కలమమర మగత రరడడ
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:30
లస: ససస స

3666 NDX2327880
పపరర: నడగ లకడక ననరరళళ

94-233/383

భరస : కకటటరతనస నడరరళళ
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:57
లస: ససస స

3669 NDX2328797
పపరర: వనణగ గగపరల తషరక

94-233/384

94-233/1170

భరస : రమమశ తషరక
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:31
లస: ససస స

3672 NDX2911428
పపరర: తడపపర వరసవ తషరక

94-233/387

3667 NDX0920371
పపరర: ససపన ననరరళళ

94-233/385

3670 NDX1971010
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప ననరరళర

94-233/388

తసడడ:డ కకటటరతనస ననరరళర
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:40
లస: పప
94-233/1171

భరస : వనణగగగపరల తషరక
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:20
లస: ససస స

3674 NDX0560763
పపరర: కకషషయఖ తషరకర తషరకర

94-233/1168

భరస : వనసకట నరసససహరరవప నడరరళళ
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనన బభబగ తషరక
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:22
లస: పప

3671 NDX2865533
పపరర: నడగ లకడక తషరక

3664 NDX2855476
పపరర: బభపనమక అచనత
భరస : చనన వనసకటటశసరరర అచనత
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : లకడక నరరశ కలమమర ననరరళళ
ఇసటట ననస:81-6-576
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/386

94-233/381
3661 MLJ1885334
పపరర: వనసకటనడగరశసరరరవప తడళళళరర

తసడడ:డ గగపరలసరసమ తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:67
లస: పప
94-233/1169

3668 NDX0931881
పపరర: ననరళళ వనసకటరతనకలమమరర

94-233/380

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర అచనచచత
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలసరసమ తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-6-575
వయసనస:58
లస: పప
3665 NDX2818318
పపరర: కలమఖణణ మగత రరడడ

3660 NDX0341743
పపరర: వనసకట సనబభబరరవప అచనఖత

3673 NDX0539239
పపరర: లలధరమక తషరకర

94-233/389

భరస : కకషషయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-577
వయసనస:71
లస: ససస స

94-233/390

తసడడ:డ వనసకయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:81-6-577
వయసనస:75
లస: పప

3675 NDX1831628
పపరర: ససవర నగరన పపల
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94-233/391

తసడడ:డ కకషష పపల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:25
లస: ససస స
3678 NDX0993642
పపరర: నడగరరజఖస తరరరక

94-233/394

తసడడ:డ భభసకర రరవప పపల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:46
లస: పప

3679 NDX2328755
పపరర: సననల కలమమర పపలర

94-233/397

3682 NDX0560516
పపరర: దనరరగ రరవప తరరరక

94-233/395

3685 NDX0818914
పపరర: నడగరశసరరరవప నసకల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నసకల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:59
లస: పప

94-233/393

3680 NDX0836700
పపరర: పపల భభసకర బభబగ పపల

94-233/396

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పపల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:29
లస: పప
94-233/398

తసడడ:డ పపద వనసకటటశసరరర తరరరక
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:39
లస: పప
94-233/400

3677 NDX2109131
పపరర: మసరసనమక నసకల

భరస : నడగరశసర రరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పపలర
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:35
లస: పప
3684 NDX0836510
పపరర: పపల కకషష పపల

94-233/392

భరస : కకషష పపల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : పపద వనసకటటశసరరర తరరరక
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:67
లస: ససస స
3681 NDX0818989
పపరర: గగరరపడసరద నసకల

3676 NDX0871210
పపరర: లకకకదతవ పపల పపల

3683 NDX1061548
పపరర: శసకరరరవప తరరరక

94-233/399

తసడడ:డ పపదవనసకటటశసరరర తరరరక
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:44
లస: పప
94-233/401

3686 NDX1189562
పపరర: పపద వనసకటటశసరరర తరరరక

94-233/402

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ తరరరక
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:74
లస: పప
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పపరర: వనసకటటశసరమక పపల
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94-235/620

భరస : భభసకర రరవప పపల
ఇసటట ననస:81-6-578
వయసనస:65
లస: ససస స
3690 NDX2510105
పపరర: నడగ మణణ కకమమకరర

94-233/403

భరస : చననసతఖనడరరయణ లకకకజ
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/405

భరస : కకషష మమరరస కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:49
లస: ససస స
3693 NDX0307595
పపరర: పపదద సతఖనడరరయణ లకకకజ

3688 NDX0318824
పపరర: పడశరసత లకకకజ

3691 NDX0318766
పపరర: ఈససరమక లకకకజ

తసడడ:డ భభసకర లకకకజ
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:41
లస: పప

3694 NDX1061555
పపరర: మలర కరరరరనరరవప అరసవలర
అరసవలర
తసడడ:డ శసకరరరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:49
లస: పప

94-233/410 3697 AP151000447627
3696 NDX0082644
పపరర: శరరద రరఘవరవప రరఘవరపప
పపరర: వనసకయమక పప లశశటట

భరస : ఉమమమహహశసరరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : యరకయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:52
లస: ససస స

3699 NDX2510055
పపరర: హరరనడధ రరఘవరరవప

3700 NDX2510089
పపరర: వనసకట తడనడధ రరఘవరపప

94-233/413

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:20
లస: పప

94-233/404

భరస : పపదదసతఖనడరరయణ లకకకజ
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:35
లస: ససస స
94-233/406

భరస : భభసకర లకకకజ
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:71
లస: ససస స
94-233/408

3689 NDX0318790
పపరర: శవ జజఖత లకకకజ

3692 NDX0307652
పపరర: చనన సతఖనడరరయణ లకకకజ
తసడడ:డ భభసకర లకకకజ
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:37
లస: పప

94-233/409

3695 NDX2409779
పపరర: షననన పఠరన

94-235/621

భరస : బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-6-579
వయసనస:24
లస: ససస స
94-233/411

3698 AP151000447279
పపరర: తరరపతమక రరఘవరపప

94-233/414

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనడధస
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:40
లస: పప

3705 NDX2132264
పపరర: యస వ ఎన ఎల సరణఖ
చసదడపరటట
తసడడ:డ రమమశ గగపరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-581
వయసనస:25
లస: ససస స

94-233/418

3708 NDX1831610
పపరర: నడగ ససమఖ అడప

94-233/420

3701 NDX0307637
పపరర: శకకరసత పప లపలర

94-233/415

తసడడ:డ యమరకయఖव పప లపలర
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ మననన shek
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:48
లస: పప
3714 NDX2486405
పపరర: మమబగ ఆజజద షపక
తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:21
లస: పప

94-233/419

94-233/421 3710 MLJ1880368
3709 NDX0078055
పపరర: లకకకనడగ ఉమమమహహశసరర అడపర
పపరర: వనసకటరమణడదతవ అడపర

3712 NDX2486363
పపరర: సరయ శకజ తననరర

3715 NDX2486413
పపరర: జననత హహసపసన షపక
తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:23
లస: పప

94-233/1172

94-233/422

భరస : వనసకయఖ అడపర
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:50
లస: ససస స
94-240/17

తసడడ:డ శకనవరసన తననరర
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:22
లస: ససస స
94-240/19

3707 NDX2911576
పపరర: నడగ రరజరశసరర చసడడపరటట
భరస : రమమశ గగపరస చసడడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-581
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అడపర
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:30
లస: ససస స
94-234/340

94-233/417

తసడడ:డ రమమష చసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-581
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-581
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అడప
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:24
లస: ససస స
3711 MLJ3324217
పపరర: మగసస ఫర షపక

3706 NDX1715582
పపరర: ససతడ మహలకడక చసదడపరటట

94-233/412

భరస : గగరరనడధస రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:62
లస: ససస స

94-233/416 3703 NDX2324317
94-235/622 3704 NDX2507473
3702 AP151000441464
పపరర: ఉమమ మహహశసరరవప రరఘవరపప
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప రరఘవరపప
పపరర: మహ లకడక శరకవఖ చసదడపరటట

తసడడ:డ గగరరనడధస రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-6-580
వయసనస:47
లస: పప

94-233/407

3713 NDX2486371
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-240/18

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:20
లస: పప
94-240/20

3716 NDX2486389
పపరర: శకనవరసన తననరర

94-240/21

తసడడ:డ వనణగగగపరలరరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-6-582
వయసనస:51
లస: పప
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3717 NDX2327054
పపరర: శక లత పపవరసడ
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94-233/423

3718 NDX0384347
పపరర: సనమతడ వషష
ష మగలకల

94-233/424

3719 NDX0384305
పపరర: ఆశరజజఖత వషష
ష మగలకల

తలర : ఉమ దతవ పపవరసడ
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వషష
ష మగలకల
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖనడనరరయణ మగలకల
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:34
లస: ససస స

94-233/426
3720 AP151000447260
పపరర: కకషషకలమమరర వషష
ష మలకల వషష
ష
మలకల
భరస : సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:55
లస: ససస స

3721 NDX0384271
పపరర: కమలమక తననరర

3722 NDX2328854
పపరర: నడగ హరర తతజ అడప

భరస : వనణగగగపరలరరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:79
లస: ససస స

3723 NDX2327013
పపరర: సనధదర మగపవరరర

3724 NDX2222909
పపరర: సనచతడ మగపవరరర

94-233/429

తసడడ:డ సనబబ రతనస మగపవరరర
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:35
లస: పప
3726 NDX2132322
పపరర: వమల లకడక బమరగడడ

94-233/430

భరస : సరసబశవ రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:53
లస: ససస స
3729 NDX1461359
పపరర: పదడకవత దళవయ

94-233/427

94-233/428

తసడడ:డ వనసకయఖ అడప
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:22
లస: పప
94-240/22

3725 NDX2222917
పపరర: సనధదర మగపవరరర

94-240/23

భరస : సనధదర మగపవరరర
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబరతనస మగపవరరర
ఇసటట ననస:81-6-583
వయసనస:35
లస: పప

94-233/431
3727 NDX2327567
పపరర: వనసకట నడగ సరసబ శవ రరవప
బమరర గడడ
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బమరర గడడ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:53
లస: పప

3728 NDX1461342
పపరర: లలకర పరవన దళవయ

భరస : సనబభడమనననససర సరసమ దళవయ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభడమనననససర సరసమ దళవయ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:31
లస: పప

3732 NDX0369496
పపరర: రరణగక తతలలకలటర

3733 NDX0318667
పపరర: హననమమయమక తతలలకలటర

3734 NDX1715574
పపరర: వనసకటటశ తతలలకలటర

94-233/432

తసడడ:డ యగరశసరరరవప తతలలకలటర
ఇసటట ననస:81-6-585
వయసనస:29
లస: ససస స
3735 NDX0342451
పపరర: యగరశసరరరవప తతలలకలటర

94-233/435

94-233/436

భరస : శవ నడగపడసరద జజననకలటట
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:43
లస: ససస స

3736 NDX2865616
పపరర: రజక షపక

3739 NDX2409654
పపరర: ఆదధలకడక నలర మలర

94-235/628

3742 NDX2409787
పపరర: శవ పడసరద గగగగల

94-233/1173

3745 NDX2417236
పపరర: హబబ షపక
తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:25
లస: పప

94-233/434

3737 NDX2453439
పపరర: ఆదధలకడక నలర మల

94-222/39

భరస : బభబగ పడసరద నలర మల
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:37
లస: ససస స
94-233/437

3740 NDX2455780
పపరర: బభజ గగగగల

94-235/627

భరస : ససవపడసరద గగగగల
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:27
లస: ససస స
94-235/629

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల గగగగల
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:33
లస: పప
94-233/438

94-235/626

తసడడ:డ యగరశసర రరవప తతలలకలటర
ఇసటట ననస:81-6-585
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ పడసరదన నలర మలర
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : బభబగ పడసరద నలర మలర
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:43
లస: ససస స
3744 NDX0318501
పపరర: లకకక కలమమరర జజననకలటట

94-233/433

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-6-585
వయసనస:31
లస: పప

భరస : శవ పడసరదన గగగగల
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:28
లస: ససస స
3741 NDX2491009
పపరర: ఆదధలకడక నలర మలర

94-235/625

భరస : యగరశసరరరవప తతలలకలటర
ఇసటట ననస:81-6-585
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ తతలలకలటర
ఇసటట ననస:81-6-585
వయసనస:51
లస: పప
3738 NDX2409662
పపరర: బభజ గగగగల

3730 NDX1407627
పపరర: వనసకటటశ దళవయ

94-235/623

భరస : వనసకటటశ దళవయ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:29
లస: ససస స
3731 NDX1407635
పపరర: సనబభడమనననససర సరసమ
దళవయ
తసడడ:డ రరమకకషష రరవప దళవయ
ఇసటట ననస:81-6-584
వయసనస:56
లస: పప

94-235/624

94-233/425

3743 NDX2409795
పపరర: బభబమ పడసరదన నలర మలర

94-235/630

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నలర మలర
ఇసటట ననస:81-6-587
వయసనస:48
లస: పప
94-233/439

3746 NDX0307330
పపరర: శవ నడగ పడసరద జజననకలటట

94-233/440

తసడడ:డ శకరరమమమరరస జజననకలటట
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:50
లస: పప
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94-233/1174

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:61
లస: పప
3750 NDX2282051
పపరర: కతఖయమన దతవ జజనడనకలటట

3748 NDX2913028
పపరర: గగససయ షపక

94-233/1175

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:54
లస: ససస స
94-235/631

తసడడ:డ శవ నడగ పడసరద జజనడనకలటట
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:22
లస: ససస స

3751 NDX1449470
పపరర: సరసత జజనడనకలటట

భరస : శవవనసకటసనబభబరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శవశకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:36
లస: ససస స

3756 NDX0343376
పపరర: శకనవరసరరవప గమడపరటట

3757 NDX0307306
పపరర: కకషష మమరరస గమడపరటట

94-233/444

తసడడ:డ కకషష మమరరస గమడఫరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:41
లస: పప

94-233/1176

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:33
లస: పప
94-235/632

తసడడ:డ ససవర నడగ పడసరద జజనడనలకలటట
ఇసటట ననస:81-6-588
వయసనస:26
లస: ససస స

94-233/441 3754 NDX0082347
3753 MLJ3330842
పపరర: లకడకపడసననకలమమరర గమడపరటట
పపరర: ససధడఖరరణణ గమడపరటట

3749 NDX2865715
పపరర: కరరమగళ షపక

94-233/442

94-233/522
3752 NDX2281913
పపరర: శక వనసకట సరయరరస
జజనడనకలటట
తసడడ:డ ససవర నడగ పడసరద జజనడనకలటట
ఇసటట ననస:81-6-588,5/2 INDIRA GANDHI
వయసనస:22
లస: పప
94-233/443
3755 AP151000444339
పపరర: ఈశసరమక గమడపరటట గమడఫరటట

భరస : కకషషమమరరస గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:57
లస: ససస స
94-233/445

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:71
లస: పప

3758 NDX0307413
పపరర: శవ వనసకట సనబభబరరవప
గమడపరటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:71
లస: పప

94-233/446

94-234/341 3760 NDX1831412
94-233/447 3761 AP151000444338
94-233/448
3759 AP151000444098
పపరర: శవవనసకటసనబభబరరవప గమడపరటట
పపరర: ఇసదధరర పసడయదరరరన గమడపరటట
పపరర: సరమమమ జఖస గమడపరటట గమడఫరటట

తసడడ:డ కకషషమమరరస గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-589
వయసనస:44
లస: పప
3762 MLJ3711223
పపరర: వర శసకరరరవప గమడపరటట

భరస : వనసకట సనబభబరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:35
లస: ససస స
94-233/449

తసడడ:డ శవ నడగరసదడరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:41
లస: పప
3765 AP151000444283
పపరర: వరశసకరరరవప గమడపరటట

94-234/343

3766 AP151000444029
పపరర: శవనడగరసదడరరవప గమడపరటట

94-235/634

3771 NDX0318360
పపరర: సతఖ వత చసతలలరర

94-233/453

3769 NDX2063196
పపరర: కకషష లలహహత చసతలలరర

94-234/344

3767 NDX1731133
పపరర: వనసకట లకడక సరగజన
నడమమనసరర
భరస : వనసకటటశసరరర నడమమనసరర
ఇసటట ననస:81-6-591
వయసనస:66
లస: ససస స

94-235/633

94-233/451

3770 NDX0318386
పపరర: వనసకట నరకల చసతలలరర

94-233/452

తసడడ:డ రరసకలమమర చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:76
లస: ససస స

3772 NDX2510030
పపరర: ససతనడరరమ చసతలలరర

భరస : రరమగకలమమర చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:61
లస: ససస స
94-233/454

తసడడ:డ రరమ కలమమర చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:23
లస: పప
94-235/636

3775 NDX0318345
పపరర: దదపలకకక మహహశసరస
భరస : సనధడకర మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-594
వయసనస:37
లస: ససస స

94-234/342
3764 NDX0307264
పపరర: వనసకట సనబభబరరవప గమడపరటట

తసడడ:డ శవ నడగరసదడరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:65
లస: పప

3768 NDX1730986
పపరర: నడగ లకడక రరమ కకషష
నడమమనసరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నడమమనసరర
ఇసటట ననస:81-6-591
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:52
లస: పప

94-233/450

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవనడగరసదడరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:41
లస: పప

3774 MLJ3330255
పపరర: రరసకలమమర చసతలలరర

3763 NDX0343087
పపరర: శవ నడగరసదడరరవప గమడపరటట

భరస : శవనడగరసదడరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-590
వయసనస:62
లస: ససస స

3773 AP151000444220
పపరర: నరకల చసతలలరర

94-235/635

భరస : రరమగకమమర చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-6-593
వయసనస:45
లస: ససస స
94-233/455

3776 NDX0318311
పపరర: వజయలకడక మహహశసరస

94-233/456

భరస : గణణశసర రరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-594
వయసనస:42
లస: ససస స
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3777 NDX0993717
పపరర: శకత మహహశసరస మహహశసరస

94-233/457

3778 NDX0318287
పపరర: భభరతదతవ మహహశసరస

94-233/458

భరస : బభబగ రరజరసదడపస
డ రద మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-594
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-594
వయసనస:67
లస: ససస స

3780 MLJ3711249
పపరర: సనధడకర మహహశసరస

3781 NDX0307108
పపరర: గణణశసరరరవప మహహశసరస

94-235/638

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-595
వయసనస:43
లస: పప
3783 NDX0307157
పపరర: పరసడడరసగరరవప మహహశసరస

3784 NDX2327922
పపరర: వనసకట నడరరయణ కకసడడ

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణరరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-595
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:81-6-596
వయసనస:25
లస: పప

3786 NDX3103678
పపరర: బరగ వ కలసచల

3787 NDX3111051
పపరర: పదడకవత కలసచల

94-233/1177

తసడడ:డ పపనన రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:81-6-601
వయసనస:25
లస: పప
3789 NDX3112695
పపరర: సరయ కలమమర కలసచల
తసడడ:డ పపనన రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:81-6-601
వయసనస:23
లస: పప
3792 NDX1267517
పపరర: హహహమమవత లలలర మ లలళళ

94-233/463

94-235/643

94-235/646

తసడడ:డ శకరరమగలలव కలసచతల
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:34
లస: పప

94-234/1444

3796 AP151000444221
పపరర: జయ లకడక లలళర

3799 AP151000444299
పపరర: హరరనడథ బభబగ లలళర

94-235/649

3802 NDX1043785
పపరర: లత బబ లమర

94-233/461

3805 NDX0727867
పపరర: శకనవరసరరవప బబ ళళ
తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:37
లస: పప

94-233/460

3788 NDX3141181
పపరర: అననష కలసచల

94-234/1445

3791 NDX0993675
పపరర: శకవదడఖ లలళర

94-233/462

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/464

3794 NDX1658121
పపరర: రరజఖలకడక లలళర

94-235/642

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:27
లస: ససస స
94-235/644

3797 AP151000444490
పపరర: లకకమక లలళళ

94-235/645

భరస : రరమయఖ లలళళ
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:77
లస: ససస స
94-235/647

3800 AP151000444351
పపరర: వనసకటటససర రరవప లలళర

94-235/648

తసడడ:డ రరమయఖ లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:58
లస: పప
94-235/650

భరస : శకనవరస బబ లమర
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:39
లస: ససస స
94-235/652

3785 NDX2327856
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకసడడ

తసడడ:డ పపనన రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:81-6-601
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:55
లస: పప

భరస : శరత కలమమర బబ లమర
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:36
లస: ససస స
3804 NDX0599191
పపరర: గరసధధव కలసచతలव

3793 NDX1267533
పపరర: ఆసజననయగలల లలలర మ లలళళ

94-235/640

తసడడ:డ తరరపరలల కకసడడ
ఇసటట ననస:81-6-596
వయసనస:53
లస: పప

భరస : హరరనడథబభబగ లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనడథ బభబగ లలళళ
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:30
లస: పప
3801 NDX1449520
పపరర: అనసరరధ బబ లమర

94-233/459

తసడడ:డ రరమయఖ లలళళ
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటససర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:49
లస: ససస స
3798 NDX0476440
పపరర: మహన రరఘవనసదడ లలళళ

3790 NDX0993691
పపరర: రమఖకకషష లలళర

3782 MLJ3711231
పపరర: రరజరసదడ పడసరద మహహశసరస
తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-595
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ హరనడథ బభబగ లలళర
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : అసజననయగలల లలళళ
ఇసటట ననస:81-6-604
వయసనస:37
లస: ససస స
3795 AP151000444211
పపరర: లకడక లలళర

94-235/639

భరస : పపనన రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:81-6-601
వయసనస:42
లస: ససస స
94-234/1446

94-235/637

భరస : జజన ననససర రరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-595
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప మహహశసరస
ఇసటట ననస:81-6-595
వయసనస:45
లస: పప
94-235/641

3779 MLJ1890706
పపరర: వజయలకడక మహహశసరస

3803 AP151000444210
పపరర: ఇలమదతవ బబ ళళ

94-235/651

భరస : సనరరసదడబభబగ బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:64
లస: ససస స
94-235/653

3806 AP151000444125
పపరర: శరత కలమమర బబ ళళ

94-235/654

తసడడ:డ సనరరసదడబభబగ బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:41
లస: పప
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3807 AP151000444127
పపరర: లకకకశకనవరస బబ ళళ

94-235/655

తసడడ:డ సనరరసదడబభబగ బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:42
లస: పప
3810 NDX3035995
పపరర: అగరమమసత ఝనస లకడక

3808 AP151000444455
పపరర: పవరషచసదడరరవప బబ ళళ

94-235/656

తసడడ:డ శశభనడదధడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:62
లస: పప
94-233/1178

భరస : అగరమమసత ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-6-607
వయసనస:34
లస: ససస స
3813 MLJ1885888
పపరర: శవనడగరశసరరరవప గమడపరటట

94-235/659

94-233/467

94-235/662

94-233/468

94-233/471

94-234/345

94-235/665

భరస : మలలర శసరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-6-612
వయసనస:37
లస: ససస స
3834 NDX2026624
పపరర: రరజరశసరర కకటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:25
లస: ససస స

94-235/660

3823 NDX1965468
పపరర: నరసమక బబ మకశశటట

3826 NDX0667873
పపరర: గగరవయఖ బబ మకశశటట

94-233/474

3829 NDX3132909
పపరర: దనరగ పడసరద బబ మకశశటట

3815 NDX1233717
పపరర: వజయలకడక దడరస దడరస

3818 AP151000444173
పపరర: రరజమక తరర క

94-235/663

3821 MLJ1885664
పపరర: రరమకకషష రరళళబబ యన

94-235/661

94-235/664

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరలరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:45
లస: పప
94-233/469

3824 NDX0078071
పపరర: చసదడ కళళ అనడన

94-233/470

భరస : వనసకటటశసరరర అనన
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:59
లస: ససస స
94-233/472

3827 NDX3073350
పపరర: దనరగ పడసరద బబ మకశశటట

94-233/1179

తసడడ:డ గగరవయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:34
లస: పప
94-235/969

3830 NDX2281855
పపరర: వసగరపపరపప దనరగ యమమన

తసడడ:డ గగరవయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:84
లస: పప

తసడడ:డ వసగరపపరపప మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:81-6-612
వయసనస:23
లస: ససస స

94-235/666
3832 NDX2282044
పపరర: వరరసదడ దనరగ పడసరద
వసగరపరరపప
తసడడ:డ మలలర ససర రరవప వసగరపరరపప
ఇసటట ననస:81-6-612
వయసనస:21
లస: పప

3833 MLJ1896695
పపరర: మలలర శసరరరవప వసగరపపరపప
తసడడ:డ వరభదడచడరర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-6-612
వయసనస:43
లస: పప

3835 NDX2026582
పపరర: సడవసత కకటట

3836 NDX0577403
పపరర: శవ రరమకకకషష కకటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:27
లస: ససస స

94-233/466

భరస : లకకకనడరరయణ తరర క
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనడన
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:31
లస: పప
3831 MLJ1881747
పపరర: అననపవరష వసగరపపరపప

3820 AP151000444419
పపరర: ఉమమపత తరర క

94-235/658

భరస : రరమమసజననయగలల దడరస
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనన
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:32
లస: పప
3828 NDX0306787
పపరర: సతఖనడరరయణ అనడన

94-235/913

తసడడ:డ లకకకనడరరయణ తరర క
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:41
లస: పప

భరస : దనరరగ పడసరద బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-6-611
వయసనస:26
లస: ససస స
3825 NDX0078170
పపరర: సతఖనడరరయణ అనడన

3817 NDX0306035
పపరర: అసజల తరర క

3812 MLJ1886803
పపరర: నడసచడరమక గమడపరటట
భరస : ససరఖ పడకరశరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-608
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : ఉమమపత తరర క
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప రరలరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:70
లస: ససస స
3822 NDX1608175
పపరర: బబ మకశశటట అననష బబ మకశశటట

94-233/465

తసడడ:డ దనరగ పడసరద రరలర బబ యన
ఇసటట ననస:81-06-609
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల దడరస
ఇసటట ననస:81-6-610
వయసనస:43
లస: పప
3819 MLJ1890144
పపరర: వజయలకడక రరళళబబ యన

3814 NDX2890846
పపరర: వజయ శసకర రరలర బబ యన

94-235/657

తసడడ:డ శశభనడదధడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:81-6-605
వయసనస:68
లస: పప

భరస : సనరరష పప లలరర
ఇసటట ననస:81-6-608
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-608
వయసనస:61
లస: పప
3816 NDX0342030
పపరర: రరమమసజననయగలల దడరస

3811 NDX1965344
పపరర: పరవన పప లలరర

3809 MLJ3330198
పపరర: సనరరసదడబభబగ బబ ళళ

94-233/475

94-233/473

94-235/667

94-233/476

తసడడ:డ కకసడలరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:32
లస: పప
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3837 NDX1965443
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కకటట

94-233/477

తసడడ:డ కకసడల రరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:51
లస: పప
3840 NDX2409761
పపరర: సతఖవత కకటట

94-235/670

94-235/673

94-233/478

94-235/675

94-235/678

94-233/483

94-235/681

94-233/484

భరస : వనసకటరరవప మమసటట
ఇసటట ననస:81-6-618
వయసనస:53
లస: ససస స
3864 NDX2507499
పపరర: రరణణ మమవద
తసడడ:డ అబడహస మమవద
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:21
లస: ససస స

3850 NDX0083188
పపరర: వనసకటటశసరమక తడడడవరక

3853 NDX0319566
పపరర: ఏసనమణణ గగసజ

3856 AP151000444163
పపరర: మమరర అచచ

94-235/676

3851 AP151000444389
పపరర: వనసకరయమక తడడవరక

94-235/677

భరస : పరపయఖ తడడవరక
ఇసటట ననస:81-6-615
వయసనస:81
లస: ససస స
94-233/481

3854 NDX0078162
పపరర: సనబభబరరవప అనడన

94-233/482

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనన
ఇసటట ననస:81-6-616
వయసనస:36
లస: పప
94-235/679

3857 NDX0953398
పపరర: శవయఖ అచచ

94-235/680

తసడడ:డ రరమగలల అచచ
ఇసటట ననస:81-6-616
వయసనస:52
లస: పప
94-235/682

3862 NDX2327161
పపరర: వనసకటరరవప మమసతత

94-233/485

భరస : సరసబశవరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:49
లస: ససస స

94-235/970

94-233/480

3859 NDX0083212
పపరర: బభలవనసకటరరఘవనసదడరరవప
గమడపరటట
తసడడ:డ శవ నడగరశసరరరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:81-6-617
వయసనస:33
లస: పప

3865 NDX0993568
పపరర: రరమకలమమరర దడసరర దడసరర

3845 NDX2889897
పపరర: సరయ కలమమర సరధన

3848 NDX0097691
పపరర: మసరసనమక గగసటటరర
గగసటటరర
భరస : రసగరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-6-614
వయసనస:59
లస: ససస స

3860 NDX0476424
పపరర: సనకలమమర రచపవడడ

94-235/683

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రచపవడడ
ఇసటట ననస:81-6-617
వయసనస:46
లస: పప

తలర : పరరసతమక మమసతత
ఇసటట ననస:81-6-618
వయసనస:53
లస: పప
94-233/486

94-235/672

94-233/479

భరస : శవయఖ అచచ
ఇసటట ననస:81-6-616
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సనకలమమర రచపవడడ
ఇసటట ననస:81-6-617
వయసనస:39
లస: ససస స
3861 NDX2327203
పపరర: లకడక మమసటట

3847 MLJ1886787
పపరర: జయలకడక గగసటటరర

3842 MLJ1889054
పపరర: జయకలమమరర సరధన

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప సరధన
ఇసటట ననస:81-6-613/1
వయసనస:21
లస: పప

భరస : శవకకషష గగసజ
ఇసటట ననస:81-6-616
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరజ గగసజ
ఇసటట ననస:81-6-616
వయసనస:38
లస: పప
3858 NDX1270750
పపరర: నడగ మహలకకక రరచపవడడ

94-235/674

భరస : వనసకటటశసరరరవప తడడవరక
ఇసటట ననస:81-6-615
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ తడడడవరక
ఇసటట ననస:81-6-615
వయసనస:61
లస: పప
3855 NDX1061340
పపరర: శవకకషష గగసజ గగసజ

3844 MLJ1887652
పపరర: వనసకటరసగరరరవప సరధన

94-235/669

భరస : వనసకటసగరరరవ సరదన
ఇసటట ననస:81-6-613/1
వయసనస:45
లస: ససస స

తలర : మసరసనమక గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-6-614
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవపव గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-6-614
వయసనస:38
లస: పప
3852 AP151000444388
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తడడవరక

94-235/671

తసడడ:డ లసగయఖ సరదన
ఇసటట ననస:81-6-613/1
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-6-614
వయసనస:31
లస: ససస స
3849 NDX0089219
పపరర: ఆసజననయగలలव గగసటటరరव

3841 MLJ1889047
పపరర: ఉమమలకడక సరధన

3839 AP151000444289
పపరర: వరలకడక కకటట

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ సరదన
ఇసటట ననస:81-6-613/1
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ సరదన
ఇసటట ననస:81-6-613/1
వయసనస:70
లస: ససస స
3846 NDX0097519
పపరర: పరరసత గగసటటరర గగసటటరర

94-235/668

భరస : శవ రరమకకషష కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-6-613
వయసనస:71
లస: ససస స
3843 MLJ1889302
పపరర: వనసకరయమక సరధన

3838 NDX2490951
పపరర: శక లకడక కలమమరర కకటట

3863 NDX0305847
పపరర: సనరరష జవరసజ

94-235/684

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ జవరఖజ
ఇసటట ననస:81-6-618
వయసనస:35
లస: పప
94-233/487

3866 NDX2132272
పపరర: అననపవరష పపరరమమళర

94-233/488

భరస : రరమమరరవప పపరరమమళర
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:54
లస: ససస స
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3867 NDX0993584
పపరర: సరమమమ జఖస కనమరర పవడడ
కనమరర పవడడ
భరస : కకషష కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:60
లస: ససస స

94-233/489

3870 NDX1044197
పపరర: అనల దడసరర దడసరర

94-235/687

94-235/690

94-235/692

94-235/695

94-234/346

94-233/492

94-233/495

తలర : లకకయఖ గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:34
లస: పప

3880 AP151000444485
పపరర: ఆసజననయగలల కకమరరశశటట

3883 AP151000444484
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

3886 NDX1933747
పపరర: సరయ లకడక ఆవపల

3889 NDX1933457
పపరర: కకషష కలమమరర పపరరగగ

94-233/498

3892 NDX1175769
పపరర: అలలఖఖ కనడస

94-235/696

3895 NDX0875666
పపరర: జజనస లకడక గగఱఱ స
భరస : భభసకర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:81-6-623
వయసనస:37
లస: ససస స

3875 NDX2090207
పపరర: కకటటశసరర కకమరరశశటట

94-235/691

3878 NDX2324770
పపరర: ఆసజననయగలల మగదడబబ యన

94-235/694

3881 NDX1233691
పపరర: మసగమక తతట

94-233/491

భరస : నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:81-6-621
వయసనస:61
లస: ససస స
94-234/347

3884 MLJ1881713
పపరర: శకదతవ తతట

94-235/697

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-6-621
వయసనస:34
లస: ససస స
94-233/493

3887 NDX2026541
పపరర: సనధ రరణణ ననన

94-233/494

భరస : రరడడయఖ ననన
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:32
లస: ససస స
94-233/496

3890 NDX1233709
పపరర: సరవతడ కనడన

94-233/497

భరస : అసజననయగలల కనన
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:74
లస: ససస స
94-235/698

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనడస
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:26
లస: ససస స
94-235/700

94-235/689

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:36
లస: పప

భరస : శసకర రరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర ననన
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:37
లస: పప
3894 NDX0892265
పపరర: సనధదర గగననగగసటర

94-235/693

తసడడ:డ గగపరల రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : లకడక కరసత పపరరగగ
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:35
లస: ససస స
3891 NDX2032712
పపరర: రరడడయఖ ననన

3877 NDX2063071
పపరర: చతసతనఖ కకమరరశశటట

3872 NDX1043710
పపరర: అపరరరరవప బబ డల

భరస : ఆసజననయగలల కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:81-6-621
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనడన
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:23
లస: ససస స
3888 NDX1505108
పపరర: పడమల దతవ పపరరగగ

94-233/490

తసడడ:డ కకటటవనసకయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖव
ఇసటట ననస:81-6-621
వయసనస:36
లస: పప
3885 NDX1911149
పపరర: ససజనఖ కనడన

3874 NDX1233733
పపరర: కలమఖణణ గగగగల గగగగల

94-235/686

తసడడ:డ లకకణరరవప బబ డల
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:39
లస: పప
3882 NDX0462556
పపరర: రరమగव కరసతతటటव

94-235/688

భరస : గగరరసరసమ గగగగల
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటవనసకయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:81-6-620
వయసనస:62
లస: ససస స
3879 NDX1270917
పపరర: గగరరసరసమ గగగగల

3871 NDX1959925
పపరర: భభసకర రరవప బబ డల

3869 NDX1044189
పపరర: సతఖవత బబ డల

భరస : అపరరరరవప బబ డల
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరర రరవప బబ డల
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:59
లస: పప
3876 AP151000444257
పపరర: కకటమక కకమరరశశటట

94-235/685

తసడడ:డ అపరరరరవప బబ డల
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-6-619
వయసనస:31
లస: పప
3873 NDX1043579
పపరర: సరసబశవరరవప దడసరర

3868 NDX1043470
పపరర: యశశద బబ డల బబ డల

3893 MLJ1896505
పపరర: లకడక కనడన

94-235/699

భరస : శకనవరసరరవప కనడన
ఇసటట ననస:81-6-622
వయసనస:41
లస: ససస స
94-235/701

3896 NDX0598938
పపరర: మనడ మమరస పలర

94-235/702

భరస : రమమశ మమరసపలర
ఇసటట ననస:81-6-623
వయసనస:37
లస: ససస స
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94-235/703

తసడడ:డ అహకదव షపక
ఇసటట ననస:81-6-623
వయసనస:32
లస: పప
3900 AP151000444334
పపరర: ధనలకడక నసకలల

94-235/706

94-233/500

94-235/709

94-235/712

94-235/715

94-233/502

తసడడ:డ న ఆరగగఖ సరసమ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:23
లస: ససస స

3910 NDX2325207
పపరర: సరయ కలమమర కకమమకర

3913 NDX1144419
పపరర: శకనన వనమగల

3916 MLJ3711215
పపరర: ససతతష తలమడ

94-233/505

3919 NDX0388439
పపరర: అపరరరరవపव తలమడ

94-233/1027

3922 NDX2648806
పపరర: అసజన శక ననలరబసడర

94-235/713

3905 NDX1843292
పపరర: తరరపతమక వనమగల

94-235/708

3908 NDX0305623
పపరర: ససధడఖరరణణ వనమగల

94-235/711

3911 NDX0718551
పపరర: ససజవव కకమమరव

94-235/714

తసడడ:డ గగరవయఖव కకమమర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:36
లస: పప
94-235/716

3914 MLJ3330735
పపరర: గగరవయఖ కకమమర

94-235/717

తసడడ:డ గగపయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:75
లస: పప
94-233/503

3917 NDX0307231
పపరర: రమమష తలమడ

94-233/504

తసడడ:డ అపరరరరవప తలమడ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:31
లస: పప
94-233/506

3920 NDX2651099
పపరర: అనత ననలబసడడర

94-233/1026

భరస : ఏన ఆరగగఖసరసమ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:40
లస: ససస స
94-233/1028

తసడడ:డ ఆరగగఖ సరసమ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబయఖ
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:45
లస: పప

94-233/499

భరస : శకనన వనమగల
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖव తలమడ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:56
లస: పప

94-233/508 3925 NDX0432948
3924 NDX0560847
పపరర: రరమకకటటశసరరరవప మదతద మదతద
పపరర: రరధడ రమణ చతరరకలరర

తసడడ:డ ,రరమ కకటటశసరరవప మదతద
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:66
లస: పప

94-235/710

తసడడ:డ అపరరరరవప తలమడ
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ సరసమ పరసడడకర
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:47
లస: పప
3921 NDX2648681
పపరర: అరరణశక ననలబసడర

3907 MLJ3330743
పపరర: కకషషవనణణ కకమమర

3902 NDX2328524
పపరర: హససనడ షపక

తసడడ:డ శకనన వనమగల
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:45
లస: పప

భరస : సరదడ శవ రరవప పరసడడకర
ఇసటట ననస:81-6-626
వయసనస:41
లస: ససస స
3918 NDX0341941
పపరర: సదడశవరరవప పరసడడకర

94-233/501

తసడడ:డ మలలశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:45
లస: పప
3915 NDX0318543
పపరర: నడగమణణ పరసడడకర

3904 NDX2328482
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-235/705

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : ససజవ కకమమర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:45
లస: ససస స
3912 AP151000444356
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకమమర

94-235/707

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:49
లస: పప

భరస : రరమకకషష కకమమకర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:27
లస: ససస స
3909 AP151000444368
పపరర: శవపరరసత కకమమర

3901 AP151000444270
పపరర: రరమకకషష నసకలల

3899 NDX0875641
పపరర: భభసకర రరవప గగఱఱ స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగఱఱ స
ఇసటట ననస:81-6-623
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖव నసకలల
ఇసటట ననస:81-6-624
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ కకమమకర
ఇసటట ననస:81-6-625
వయసనస:32
లస: పప
3906 NDX1843375
పపరర: వనసకటటశసరర కకమమకర

94-235/704

తసడడ:డ మమరరపర మరసపలర
ఇసటట ననస:81-6-623
వయసనస:45
లస: పప

భరస : రరమకకషష నసకల
ఇసటట ననస:81-6-624
వయసనస:54
లస: ససస స
3903 NDX1189596
పపరర: రరమకకషష కకమమకర కకమమకర

3898 NDX0599027
పపరర: రమమష మమరసపలర

3923 NDX0537514
పపరర: శక పరవన మదతద

94-233/507

భరస : నడగరరజరసదడ మదతద
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:30
లస: ససస స
94-233/509

3926 NDX1731158
పపరర: భభగఖ లకడక తడటవరరస

94-235/718

భరస : హననమసత రరవప తడటవరరస
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:34
లస: ససస స
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3927 AP151000444324
పపరర: సతఖవత మదతద

94-235/719

భరస : రరమకకటటశసరరరవప మదతద
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:57
లస: ససస స
94-233/510

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:23
లస: ససస స
94-235/724

భరస : నజరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-6-629
వయసనస:49
లస: పప
94-235/727

94-233/1180

94-235/729

94-233/515

తసడడ:డ పరపరరరవప రగళళ
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:39
లస: పప
3954 NDX1043587
పపరర: గగపస బమరరస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బమరరస
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:39
లస: పప

3937 NDX2328441
పపరర: చనకయ భవఖ కకలశశటట

94-233/511

3940 NDX1831354
పపరర: నడగ లకడక కకరర

94-233/513

94-233/1181

3946 NDX1270784
పపరర: శకనవరసరరవప గమడ

3949 NDX2063188
పపరర: కలమమరర దసదస
ద

3952 MLJ1884477
పపరర: ఆసజననయగలల మమరరబబ యన

3955 NDX0305441
పపరర: కబబమక చడపల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చడపల
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:40
లస: పప

3935 NDX0727859
పపరర: అకబర మహమకద మహకద

94-235/726

3938 NDX2328466
పపరర: వజయ లకడక కకలశశటట

94-233/512

3941 NDX1831388
పపరర: వనసకట రరవప కకరర

94-233/514

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకరర
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:40
లస: పప
3944 NDX1270776
పపరర: కకషషవనణణ గమడ

94-235/728

భరస : శకనవరసరరవప గమడ
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:37
లస: ససస స
94-235/730

3947 MLJ1887454
పపరర: సతఖనడరరయణ సరధన

94-235/731

తసడడ:డ లసగయఖ సరదన
ఇసటట ననస:81-6-631/1
వయసనస:42
లస: పప
94-233/516

3950 NDX1386929
పపరర: అకస హర షపక షపక

94-233/517

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:27
లస: పప
94-235/732

తసడడ:డ వనఁకటటశసరరర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:35
లస: పప
94-235/734

94-235/723

భరస : ఉపపసదడ కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-6-629
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద దసదస
ద
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:58
లస: ససస స
94-233/518

3932 MLJ3330719
పపరర: ఫజర నబव షపకव

తసడడ:డ షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల గమడ
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర రగళళ
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:48
లస: ససస స
3951 NDX0818898
పపరర: వనసకటటశసరరర రగళళ

94-235/725

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడ
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:18
లస: ససస స

భరస : రరమగలల గమడ
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:69
లస: ససస స
3948 NDX0319145
పపరర: నసదధన రగళళ

3934 NDX0089011
పపరర: అబడహస షపక

3943 NDX2933950
పపరర: రమఖ గమడ

94-235/721

భరస : బకరరరసరహహబव షపక
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కకరర
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడ
ఇసటట ననస:81-6-631
వయసనస:19
లస: పప
3945 AP151000444316
పపరర: రగశమక గమడ

94-235/722

తసడడ:డ ఉపపసదడ కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-6-629
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ఉపరతల
ఇసటట ననస:81-6-630
వయసనస:55
లస: ససస స
3942 NDX2933620
పపరర: జశససత గమడ

3931 AP151000444450
పపరర: అమమన మహమకద మహకద

తసడడ:డ తడకబర షపక
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:30
లస: పప
94-222/40

3929 AP151000444013
పపరర: శకనవరసరరవప మదతద

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ మదతద
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:60
లస: పప

భరస : అకబర మహకద
ఇసటట ననస:81-6-628
వయసనస:50
లస: ససస స

3933 NDX0718700
పపరర: ఫరతషమగననసరబబగస సయఖద

3939 NDX2282010
పపరర: కలమమరర ఉపరతల

94-235/720

తసడడ:డ రరమ కకటటశసర రరవప మదతద
ఇసటట ననస:81-6-627
వయసనస:39
లస: పప

3930 NDX2510071
పపరర: మగనరర షపక

3936 NDX0309294
పపరర: ఉపపసదడ కకలశశటట

3928 MLJ1884113
పపరర: నడగ రరజరసదడ కలమమర మదతద

3953 MLJ1885144
పపరర: రరమగ మమరరబబ యన

94-235/733

తసడడ:డ వనఁకటటశసరరర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:38
లస: పప
94-235/735

3956 MLJ1885938
పపరర: వనసకటటశసరరర మమరరబబ యన

94-235/736

తసడడ:డ సనబబయఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-6-632
వయసనస:61
లస: పప
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3957 NDX2865376
పపరర: చతసతనఖ మమలమగర
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94-233/1182

తసడడ:డ బడమకయఖ మమలమగర
ఇసటట ననస:81-6-652
వయసనస:33
లస: పప
3960 NDX2327740
పపరర: అసకమక రరవప చతసబబటట

94-233/520

94-235/738

94-233/524

94-233/527

94-233/530

94-233/533

94-233/525

3970 MLJ1892702
పపరర: మలర క షపక

3973 MLJ1883008
పపరర: తడహహరర షపక

3976 NDX1965484
పపరర: సలస షపక

94-233/536

3979 NDX1061670
పపరర: బభషర షపక షపక

94-233/528

3982 NDX2112647
పపరర: వనసకయఖ పరలమకరయల

3965 MLJ3711322
పపరర: పడభభకర బతస ననన

94-233/523

3968 NDX0319301
పపరర: నడగగరరబ షపక

94-233/526

3971 NDX0319343
పపరర: మరరసబ షపక

94-233/529

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:33
లస: ససస స
94-233/531

3974 AP151000447044
పపరర: జజనబ షపక

94-233/534

3977 MLJ1881515
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-233/535

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:36
లస: పప
94-233/537

3980 NDX2327369
పపరర: మమలక బభషర షపక

94-233/538

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-7-634
వయసనస:22
లస: పప
94-233/540

3983 NDX2112639
పపరర: ధనమక పరలమకరయల

94-233/917

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:81-7-635
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:81-7-635
వయసనస:27
లస: పప

3984 NDX2472553
పపరర: మసరసన షపక

94-233/542 3986 NDX1831644
3985 AP151000447058
పపరర: అనససయ వశససశశటట వశససశశటట
పపరర: ఆసజననయగలల బబజవరడ

భరస : ససదన షపక
ఇసటట ననస:81-7-636
వయసనస:26
లస: ససస స

94-233/541

భరస : కకటటశసరరరవప వశససశశటట
ఇసటట ననస:81-7-636
వయసనస:67
లస: ససస స

94-233/532

భరస : రసజజనబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:61
లస: పప
94-233/539

94-235/737

భరస : లతష
స షరవల షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరఖరరలమ షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజనడసహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:55
లస: పప
3981 NDX2112654
పపరర: వనసకట కకరణ పరలమకరయల

3967 AP151000447045
పపరర: మమహరరననసర షపక

3962 NDX2455731
పపరర: దనరగ కటటకక

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బతస ననన
ఇసటట ననస:81-7-631
వయసనస:47
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:21
లస: పప
3978 NDX0307819
పపరర: ఖరఖరరలమర షపక

94-234/348

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఖరఖరరలమర షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:55
లస: ససస స
3975 NDX2326692
పపరర: నడసర షపక

3964 NDX0941385
పపరర: భడమరరసబ మమకల

94-233/519

భరస : రరమ కకషష రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:81-6-5875/2 LANE
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-7-632
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-7-633
వయసనస:32
లస: ససస స
3972 MLJ1892710
పపరర: జరసనడబ షపక

94-233/521

తసడడ:డ అశశకకలమమర
ఇసటట ననస:81-7-6
వయసనస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-7-632
వయసనస:31
లస: ససస స
3969 NDX0320945
పపరర: సలమమ షపక

3961 NDX2327948
పపరర: లకడక నరరష కలమమర ననరరళళ

3959 MLJ3324860
పపరర: పప తషరరజ వనమగల వనమగల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనమగల
ఇసటట ననస:81-6-697
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రతనస ననరరళళ
ఇసటట ననస:81-6-5765
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ జగనడధ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:81-6-5875/2 LANE
వయసనస:36
లస: పప
3966 NDX0319392
పపరర: జజనబ షపక

94-233/1183

భరస : చతసతనఖ మమలమగర
ఇసటట ననస:81-6-652
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష చతసబబటట
ఇసటట ననస:81-6-832
వయసనస:40
లస: పప
3963 NDX2455749
పపరర: రరమ కకషష రరవప కటటకక

3958 NDX2865756
పపరర: దనరగ భవరన మమలమగర

భరస : కకటటశసర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:81-7.-635
వయసనస:42
లస: ససస స
94-233/543

తసడడ:డ రరజ గగపరల రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-7-636
వయసనస:25
లస: పప
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3987 NDX2139666
పపరర: రరమ షపక
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94-233/544

భరస : షబబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:32
లస: ససస స
3990 NDX0368118
పపరర: గగలమరర బబగస షపక

94-233/547

94-233/550

94-233/553

3994 NDX0827543
పపరర: బషసరరననసర షపక

3997 MLJ3711538
పపరర: అరరణ కలమమర ససగర

94-233/556

4000 NDX0082289
పపరర: మమన షపక

4003 NDX2139682
పపరర: రగఫ అబగదల

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనలలమమన అబగదల
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:72
లస: పప

94-233/562
4005 NDX2327237
పపరర: బభల లకడక మమవపలలర శసరర
మటమరరక
తసడడ:డ ఎస ఎన వర పడసరద మటమరరక
ఇసటట ననస:81-7-639
వయసనస:21
లస: ససస స

4006 NDX2327302
పపరర: శక లకడక మటమరరక

4008 NDX2844025
పపరర: వనసకట నడగసరయ పవన
కలమమర శకరరస
తసడడ:డ బడహకస శకరరస
ఇసటట ననస:81-7-639
వయసనస:21
లస: పప
4011 NDX2139708
పపరర: ససరజ షపక

94-234/1447

94-233/567

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:57
లస: పప

94-233/554

94-233/549

3995 MLJ3711546
పపరర: అశశక ససగర

94-233/552

3998 NDX2139674
పపరర: మసరసన బభషర అబగదల

94-233/555

తసడడ:డ రగఫ అబగదల
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:35
లస: పప
94-233/557

4001 MLJ3711553
పపరర: దనరరగ రరవప మగపరసదస

94-233/558

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మగపరదస
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:43
లస: పప
94-233/560

4004 NDX2326668
పపరర: ఉమ శసకర అనడన

94-233/561

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద అనడన
ఇసటట ననస:81-7-638
వయసనస:36
లస: పప
94-233/564

భరస : నడరరయణ వర పడసరద మటమరరక
ఇసటట ననస:81-7-639
వయసనస:42
లస: ససస స

4007 NDX2327401
పపరర: నడరరయణ వర పడసరద
మటమరరక
తసడడ:డ పపలర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-7-639
వయసనస:47
లస: పప

4009 NDX2175934
పపరర: నడగమర శరరఫ షపక

4010 AP151000447256
పపరర: మహబబ షపక

94-233/566

94-233/563

94-233/565

4012 NDX1487496
పపరర: ఖమసజజ మహహదద న పఠరన

భరస : నడగమరసల షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:72
లస: ససస స
94-233/568

తసడడ:డ హననఫఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:27
లస: పప
94-233/570

3992 NDX0319715
పపరర: ఆదధలకడక బతస ననన

తసడడ:డ పరపరరరవప ససగర
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:29
లస: పప

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మగసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:23
లస: పప
4014 NDX1061308
పపరర: ఖమదర వల షపక

94-233/551

తసడడ:డ మనడనన షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:40
లస: పప
94-233/559

94-233/546

భరస : పడభభకర బతస ననన
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప ససగర
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ షమ సనదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:35
లస: పప
4002 NDX0082263
పపరర: మనడనన షపక

94-233/548

భరస : మనడనన షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మనడనన ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:32
లస: పప
3999 NDX2139658
పపరర: షబర బభషర షపక

3991 NDX0827568
పపరర: ఇసతయమజ సనలమసనడ షపక

3989 NDX0320853
పపరర: రరణణ మగపరసదస

భరస : దనరరగరరవప మగపరసదస
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప ససగర
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:50
లస: ససస స
3996 NDX1061290
పపరర: మగసస ఫర ఖమదర షపక

94-233/545

భరస : మమన షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మగసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:81-7-637
వయసనస:37
లస: ససస స
3993 MLJ1880111
పపరర: అనససయ ససగర

3988 NDX0097980
పపరర: హససనడ షపక

4015 NDX1575549
పపరర: చడన పరష షపక
తసడడ:డ సపసద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:32
లస: పప

4013 NDX0309898
పపరర: నడగమర భభషర షపక

94-233/569

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-7-642
వయసనస:32
లస: పప
94-240/24

4016 NDX0320721
పపరర: పదడకవత కకమమర

94-233/571

భరస : శవనడగరశసరరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:29
లస: ససస స
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4017 NDX2048271
పపరర: సరససత వడడయమల
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94-233/572

భరస : శకనవరస రరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:51
లస: ససస స
4020 MLJ3324555
పపరర: శవనడగరశసరరరవప కకమమర

94-233/575

4021 NDX2090546
పపరర: శకనవరస రరవప వడడయమల

94-233/1029

4024 NDX0320655
పపరర: భవరన కకలశశటట
తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:29
లస: ససస స

4026 AP151000447341
పపరర: అనససయమదతవ దతశ

4027 AP151000447515
పపరర: శవకలమమరర కకలశశటట

94-233/580

భరస : నడగరశసరరరవప దతశ
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:37
లస: పప
4032 NDX0367748
పపరర: సనభభషసన తషరక

94-233/586

94-233/589

94-233/592

94-233/595

4036 NDX0309690
పపరర: నడరరయణ తషరకర

4039 NDX0725473
పపరర: నరసమక ఓరరచ

4042 NDX0539296
పపరర: రరజఖలకడక వననన

94-233/1030

4045 NDX2843035
పపరర: శరణ పపషర తషరక
తసడడ:డ నడరరయణ తషరక
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:19
లస: ససస స

4025 AP151000447520
పపరర: రరజఖలకడక కకలశశటట

94-233/579

4028 AP151000447342
పపరర: దచడ పదమక కకలశశటట

94-233/582

భరస : కకషషమమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:72
లస: ససస స
94-233/584

4031 NDX2328128
పపరర: వనసకట సనబబ రరవప కకలశశటట

94-233/585

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:63
లస: పప
94-233/587

4034 AP151000447072
పపరర: పడభభవత తషరక తషరకర

94-233/588

భరస : వనసకటటశసరరర తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:60
లస: ససస స
94-233/590

4037 AP151000441379
పపరర: వనసకటటశసరరర తషరకరव తషరకర

94-233/591

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:62
లస: పప
94-233/593

4040 NDX0539346
పపరర: లకడక వనమగల

94-233/594

భరస : బడహకనడయగడడ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:41
లస: ససస స
94-233/596

భరస : బడహకనడయగడడ వననన
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:63
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ నడరరయణ తషరక
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:19
లస: ససస స

94-233/581

భరస : రరసబభబగ ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : హననమయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:56
లస: ససస స
4044 NDX2636215
పపరర: శరణ పపషర తషరక

4033 NDX0320580
పపరర: మలలర శసరర తషరకర

94-233/1185

భరస : శవశసకరసరయ కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:42
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:29
లస: ససస స
4041 NDX0665034
పపరర: గసగమక ఓరరచ

94-233/578

భరస : నడరరయణ తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తషరక
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:37
లస: పప
4038 NDX0665257
పపరర: దనరరగభవరన ఓరరచ

4030 NDX2328169
పపరర: సరయ బభబగ కకలశశటట

4022 NDX2865731
పపరర: ఉమ మహహశసరర వడడయమల
భరస : నరసససహ రరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:57
లస: పప

భరస : జవ తషరక
ఇసటట ననస:81-7-645
వయసనస:34
లస: ససస స
4035 MLJ3711587
పపరర: జవ తషరక

94-233/577

భరస : వనసకటసనబభబరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:81-7-644
వయసనస:57
లస: ససస స
94-233/583

94-233/574
4019 MLJ3712791
పపరర: లకకకనరసససహరరవప వడడయమల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:57
లస: పప

భరస : లకడక నరసససహ రరవప వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643, 6/1
వయసనస:29
లస: ససస స

4029 MLJ3711520
పపరర: రరజశశఖర కకలశశటట

94-233/573

భరస : నరసయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:81-7-643
వయసనస:33
లస: పప
4023 NDX2652311
పపరర: ఉష రరణణ ఉదరగగడడ

4018 NDX2328912
పపరర: వర లకడక వడడయమల

94-233/597
4043 NDX0560839
పపరర: ససరరఖ రరజ వనమగల వనమగల

తసడడ:డ బడహకణడయగడడ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-646
వయసనస:41
లస: పప
94-233/1186

4046 NDX1234103
పపరర: మహహమమ కలమమర
బభతషలమహహమ కలమమర
తసడడ:డ బభతషలమ
పడసరద బతష
స స లల
బతష
ఇసటట ననస:81-7-647
వయసనస:25
లస: పప

94-233/598
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4047 NDX0818906
పపరర: భభనన బతష
స ల
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94-233/599

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-647
వయసనస:29
లస: పప
4050 NDX2327765
పపరర: పడసరద బతష
స ల

94-233/602

94-233/605

94-233/608

భరస : పరరరసరరధద ఫసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:40
లస: ససస స
4059 AP151000447578
పపరర: సరమమమ జఖస సరసబరసన

94-233/611

94-233/614

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:33
లస: పప
4065 NDX2223717
పపరర: శకనవరస రరవప ససబరరసన

94-233/617

94-233/620

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:81-7-650R
వయసనస:27
లస: పప
4071 NDX0082669
పపరర: కకషషకలమమరర అలర సశశటట

94-233/623

భరస : పడసరద అలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:39
లస: ససస స
4074 MLJ1884121
పపరర: హహహమమవత పసనపపలలటట
భరస : నడగరశసరరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:80
లస: ససస స

4054 NDX1358324
పపరర: పడమలమ రరణణ ససబరసన
పసనపపలలటట
తసడడ:డ రవ కలమమర పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:29
లస: ససస స

94-233/606

4057 NDX2223725
పపరర: వనసకట ససత ససబరరసన

94-233/609

94-233/604

4055 NDX1505272
పపరర: సరయ కలమమర వపటటకలరర

94-233/607

94-233/610
4058 AP151000447210
పపరర: రరజసనలలచన కకనగళళ కకనగళళ

భరస : నడగరశసరరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:57
లస: ససస స
94-233/612

4063 NDX1965476
పపరర: రరమగ ససబరరసన

94-233/615

4061 AP151000447532
పపరర: వరమక ఎరరశరల ఎరరశరల

94-233/613

భరస : రరఘవపలల ఎరరశరల
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:81
లస: ససస స
4064 NDX0343392
పపరర: శకనవరసరరవప ఊటటకలరర

94-233/616

తసడడ:డ అసజననయగలల ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:28
లస: పప
94-233/618

4067 AP151000441391
పపరర: కకటటశసరరరవప సరసబరసన

94-233/619

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమగలల సరసబరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:63
లస: పప

94-233/621
4069 NDX2326601
పపరర: వనసకట లకడక పదడకవత
పసనపపలలటట
భరస : తరరమల వనసకటటశ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:24
లస: ససస స

94-233/622
4070 NDX0320507
పపరర: వనసకటవజయలకకక పసనపపలలటట

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:29
లస: ససస స

94-233/624 4073 MLJ1884071
4072 AP151000447579
పపరర: పరరసత పసనపపలలటట పసనపపలలటట
పపరర: భవరన పసనపపలలటట

భరస : ఆసజననయగలల పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:46
లస: ససస స
94-233/626

4052 NDX2223741
పపరర: మనషర పపదద ధరరడడడ

భరస : శకనవరస రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:35
లస: ససస స

4060 NDX0320408
పపరర: వనసకటసనబబమక గగడడపరటట
గగడడపరటట
భరస : వనసకటటశసరరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:77
లస: ససస స

4066 MLJ3711512
పపరర: పరరరసరరధధ పసనపపలలటట

94-233/601

తసడడ:డ శక హరర రరడడ పపదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:44
లస: పప
4068 NDX1176411
పపరర: రవతతజ కకనగళర కకనగళర

94-233/603

భరస : శకనవరస రరవప ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప సరసబరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:62
లస: ససస స
4062 NDX0082073
పపరర: రవ కలమమర ససబరరసన

4051 NDX2187723
పపరర: హహమలత ససబరరసన

4049 NDX2327799
పపరర: వజయమమమణణ బతష
స ల

తసడడ:డ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-648
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : రరమగ ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర రరడడ పపదద ధరరడడడ
ఇసటట ననస:81-7-650
వయసనస:24
లస: ససస స
4056 NDX0083824
పపరర: మననరమ పసనపపలలటట

94-233/600

తసడడ:డ యయసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-647
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-648
వయసనస:46
లస: పప
4053 NDX2223733
పపరర: జజహనవ పపదద ధ రరడడడ

4048 NDX0667261
పపరర: పడసరద బతష
స ల

4075 NDX1234095
పపరర: తడరరమలతరరమల వనసకటటష
పసనపపలలటట
తసడడ:డ ఆసజననయగలల పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:26
లస: పప

94-233/625

భరస : శవశసకరరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:59
లస: ససస స
94-233/627

4076 NDX0818955
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పసనపపలలటట

94-233/628

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:29
లస: పప
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4077 NDX0818872
పపరర: చరసజవ శకనవరసరరవప
పసనపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:33
లస: పప

94-233/629

4080 NDX2329001
పపరర: మహహమ కలమమరర లసగసశశటట

94-233/632

భరస : శవ కకషష లసగసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:23
లస: ససస స
4083 NDX3143526
పపరర: మగరళ కకషష అనడనబతష
స ల

94-233/1187

94-233/635

94-233/638

94-233/641

94-233/644

తసడడ:డ రరమరరడడడ వననన పవస
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:60
లస: పప
4098 NDX2222925
పపరర: దధలప కలమమర ఒగగగ

94-240/26

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఓగగ
ఇసటట ననస:81-7-655
వయసనస:33
లస: పప
4101 MLJ3333051
పపరర: సననత బబ టటకల

తసడడ:డ ఆరగగఖస ససగ
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:57
లస: పప

94-233/1188

4087 NDX0320424
పపరర: రరఘవమక యరరక

4090 NDX1965393
పపరర: అసజల తరరరక

4093 NDX1832709
పపరర: సరయ హననమ రరడడ
వనననపవస
తసడడ:డ సనబభబరరడడడ వనననపవస
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:23
లస: పప
4096 NDX2827871
పపరర: యశససత సరయ మణణకసఠ
కకరకపప లల
తసడడ:డ సతఖ శశధర
ఇసటట ననస:81-7-655
వయసనస:18
లస: పప
4099 NDX2402014
పపరర: లమవణఖ బబ టటకల

94-233/647

4102 AP151000447212
పపరర: రసగమక బబ టటకల

94-233/636

4105 NDX2763571
పపరర: శకనవరసరరవప రరససశశటట
తసడడ:డ బసవయఖ రరససశశటట
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:46
లస: పప

94-233/634

4085 MLJ1892900
పపరర: పదక లసగరశశటట

94-234/349

4088 NDX1832360
పపరర: నడగపడభగ కకలల
ర రర

94-233/637

తసడడ:డ కరలష కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-7-653
వయసనస:24
లస: పప
94-233/639

4091 MLJ1880939
పపరర: వనసకటరతనస వనననపవస

94-233/640

భరస : సనబభబరరడడడ వననన పవస
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:52
లస: ససస స
94-233/642

4094 NDX1358316
పపరర: రమణ రరడడడ దనగగ సరన

94-233/643

తసడడ:డ అనమ రరడడడ దనరగ సరన
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:47
లస: పప
94-233/1189

4097 NDX2222800
పపరర: లకడక ససజనఖ ఒగగగ

94-240/25

భరస : దధలప కలమమర ఒగగగ
ఇసటట ననస:81-7-655
వయసనస:27
లస: ససస స
94-233/645

4100 NDX2402006
పపరర: మమధనరర బబ టటకల

94-233/646

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబ టటకల
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:24
లస: ససస స
94-233/648

భరస : ఎలర యఖ బబ టటకల
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:72
లస: ససస స
94-233/650

4082 MLJ1890920
పపరర: రరసపడసరద గగరసటర

భరస : పవరషయఖ లసగరశశటట
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరరరవ బబ టటకల
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప బబ టటకల
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:43
లస: ససస స
4104 MLJ1880129
పపరర: పరపరరరవప ససగర

4084 NDX3126836
పపరర: పదడకవత అనడనబతష
స ల

94-233/631

తసడడ:డ రరసదడసన గగరసటర
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:47
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ తరరరక
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణడరరడడడ దనగగ సరన
ఇసటట ననస:81-7-654
వయసనస:20
లస: పప
4095 MLJ1880590
పపరర: సనబభబరరడడడ వనననపవస

94-233/633

భరస : రరమగలల యరరక
ఇసటట ననస:81-7-653
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల యరరక
ఇసటట ననస:81-7-653
వయసనస:38
లస: పప
4092 NDX2510022
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ దనగగ సరన

4081 MLJ1887157
పపరర: వనసకటసనబబమక గగరసటర

4079 NDX1831446
పపరర: గరయతడ గగరసటర

తసడడ:డ రరసపడసరద గగరసటర
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష అనడనబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప యరరక
ఇసటట ననస:81-7-653
వయసనస:31
లస: ససస స
4089 NDX0343194
పపరర: నడగరశసరరరవప యరరక

94-233/630

భరస : రరసపడసరదన గగరసటర
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటయఖ అనడనబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-652
వయసనస:36
లస: పప
4086 NDX0320465
పపరర: లత యరరక

4078 AP151000441471
పపరర: ఆసజననయగలల పసనపపలలటట
పసనపపలలటట
తసడడ:డ నడగరశసరరరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-7-651
వయసనస:48
లస: పప

4103 NDX2401990
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బబ టటకల

94-233/649

తసడడ:డ చనన యలర యఖ బబ టటకల
ఇసటట ననస:81-7-656
వయసనస:46
లస: పప
94-223/1150

4106 NDX0993022
పపరర: అనత ససరస

94-233/651

తసడడ:డ వనసకట ససరఖనడరరయణ ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:28
లస: ససస స
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94-233/652

భరస : కకషప ర ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/655

తసడడ:డ సనరఖ నడరరయణ ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:25
లస: పప
94-233/1190

4116 NDX0864553
పపరర: గగససబ షపక

4119 NDX0309500
పపరర: బభషర మహమకద

94-233/659

94-233/662

తసడడ:డ మసరసనడడవప జజననసల
ఇసటట ననస:81-7-659
వయసనస:36
లస: పప
94-233/668

భరస : సనబభబరరవప కకరకపప డ లల
ఇసటట ననస:81-7-660
వయసనస:52
లస: ససస స
94-233/671

భరస : వనసకటటశసరరర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:57
లస: ససస స

4123 AP151000441282
పపరర: శవశశసకరరరవప జజసనసల
జజననసల
తసడడ:డ మసరసన రరవప జజననసల
ఇసటట ననస:81-7-659
వయసనస:40
లస: పప

94-233/673

94-233/663

4118 AP151000441413
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

4121 NDX2328342
పపరర: ససత మహ లకడక జజసనసల

94-233/666

4124 AP151000441509
పపరర: మసరసన రరవప జజననసల

4132 MLJ1882588
పపరర: సతఖవత మమజరటట

4135 MLJ1885458
పపరర: వనసకటరతనస మమజరటట
భరస : కకషషమమరరస మమజరటట
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:73
లస: ససస స

94-233/664

94-233/667

తసడడ:డ రరజజరరవప జజననసల
ఇసటట ననస:81-7-659
వయసనస:67
లస: పప

94-233/669 4127 AP151000441316
4126 MLJ3711454
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష వనలలగమరర
పపరర: సనబభబరరవప కకరకపప డ లల

4129 AP151000441506
పపరర: నడగరశసరరరవప కకరకపప డ లల

94-233/661

భరస : మసరసన రరవప జజసనసల
ఇసటట ననస:81-7-659
వయసనస:52
లస: ససస స

94-233/670

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప కకరకపప డ లల
ఇసటట ననస:81-7-660
వయసనస:55
లస: పప
94-233/672

4130 NDX2281889
పపరర: సనరరఖ కకరరకపప లల

94-233/904

భరస : పపడమ కలమమర కకరరకపప లల
ఇసటట ననస:81-7-660,6TH LAN E 2CROSS
వయసనస:23
లస: ససస స
94-233/674

భరస : వనసకటమమహనరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:43
లస: ససస స
94-233/676

94-233/658

తసడడ:డ బభషరష మహమకద
ఇసటట ననస:81-7-658
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కకరకపప డ లల
ఇసటట ననస:81-7-660
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరర
ర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:33
లస: ససస స
4134 NDX0082271
పపరర: సనవరచలమదతవ కకతత
స రర

94-233/660

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప వనలలగమరర
ఇసటట ననస:81-7-660
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ గగసజ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-7-660
వయసనస:61
లస: పప
4131 NDX0082297
పపరర: లకకకశశశలజ కకతత
స రర

4120 NDX2328409
పపరర: దనరగ జజసనసల

94-233/657

భరస : ఇసరకయల హమకద
ఇసటట ననస:81-7-658
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష జజసనసల
ఇసటట ననస:81-7-659
వయసనస:32
లస: ససస స
94-233/665

4112 MLJ3324209
పపరర: ససరఖనడరరయణ ససరస

94-244/1400 4115 NDX0320358
4114 NDX3091733
పపరర: బసవ నడగరసదడమక రషరమ శశటట
పపరర: హససనడ మహమకద

4117 AP151000447594
పపరర: రజయమ బబగస మహమకద

94-233/654

తసడడ:డ రరమయఖ ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:53
లస: పప

భరస : బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-7-658
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:81-7-658
వయసనస:70
లస: పప

4128 NDX2281921
పపరర: గగసజ అసకలరరజ

94-233/656

భరస : బసవయఖ రషరమ శశటట
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-7-658
వయసనస:40
లస: ససస స

4125 AP151000447498
పపరర: ధనలకడక కకరకపప డ లల

4111 MLJ3711462
పపరర: కకషప ర ససరస

4109 AP151000447595
పపరర: రమమదతవ ససరస

భరస : ససరఖనడరరయణ ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ ససరస
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:41
లస: ససస స

4122 NDX0818864
పపరర: శవరరమకకషష జజసనసల

94-233/653

భరస : కకటటశసరరరవప మమసతషల
ఇసటట ననస:81-7-657
వయసనస:35
లస: ససస స

4110 NDX1358308
పపరర: హహమసత ససరస

4113 NDX2763555
పపరర: గగరర నడగమణణ రరససశశటట

4108 NDX0828020
పపరర: నడగలకడక మమసతషల

4133 MLJ1885441
పపరర: వనసకటరమణ మమజరటట

94-233/675

తసడడ:డ కకషషమమరరస మమజరటట
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:50
లస: ససస స
94-233/677

4136 NDX0993162
పపరర: మలలర శసరర తతడరపప

94-233/678

భరస : రసగరరరవప తతడరపప
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:74
లస: ససస స
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94-233/679 4138 NDX0667162
4137 NDX2327583
పపరర: వనసకట మననజ కలమమర ఉదదసటట
పపరర: శవ రవసదడ కలమమర కకతత
స రర

తలర : వనసకటటశస రర ఉదదసటట
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:22
లస: పప
4140 NDX0309583
పపరర: వనసకటటశసరరర కకతత
స రర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:30
లస: పప
94-233/682

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:62
లస: పప
4143 NDX2326791
పపరర: పడభభవత పరవనగగసడర

94-233/680

4141 NDX3221306
పపరర: వవదదడసత అసజ బభబగ

94-233/1227

4142 NDX2326767
పపరర: నలమ పరవనగగసడర

94-233/683

తసడడ:డ ఆనసద కకటటశసర రరవప పరవనగగసడర
ఇసటట ననస:81-7-662
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : ఆనసద కకటటశసర రరవప పరవనగగసడర
ఇసటట ననస:81-7-662
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కకటటశసర రరవప పరవనగగసడర
ఇసటట ననస:81-7-662
వయసనస:36
లస: పప

4145 NDX2281848
పపరర: ఆనసద కకటటశసర రరవప
పరవనగగసడడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప పరవనగగసడడ
ఇసటట ననస:81-7-662
వయసనస:59
లస: పప

4146 NDX2326890
పపరర: హరరక తననరర

4147 AP151000447370
పపరర: భభరత కకణణదల

4148 NDX2326940
పపరర: కకటటశసరర కకసడసరర

94-233/684

94-233/687

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:34
లస: ససస స
4149 NDX0082594
పపరర: వనసకమక చతననసశశటట
భరస : పపననయఖ చతననసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:76
లస: ససస స
4152 NDX0082370
పపరర: సతషషకమమర కకణణదల

94-233/693

94-233/696

94-233/698

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:20
లస: ససస స

4153 NDX0082388
పపరర: అనల కలమమర కకణణదల

94-233/701

94-233/694

4162 AP151000441039
పపరర: మహనరరవప కలరకస

4165 NDX0828814
పపరర: కకటటశసరర కనమరర పవడడ
భరస : భభసకర కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-7-666
వయసనస:46
లస: ససస స

94-233/692

4154 NDX2326841
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

94-233/695

తసడడ:డ బభల కకటటశసర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:46
లస: పప
94-233/697

తసడడ:డ మహన రరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/699

4160 NDX0081992
పపరర: మధనససధన రరవప కలరకస

94-233/700

తసడడ:డ మహనరరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:32
లస: పప
94-233/702

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:54
లస: పప
94-234/1448

4151 NDX0082354
పపరర: మననజ కలమమర కకణణదల

94-223/1151 4157 NDX0368076
4156 NDX3180031
పపరర: మగరళమహన రరవప కలరకస
పపరర: రరజఖలకకక కలరకస

4159 AP151000447588
పపరర: కకషషకలమమరర కలరకస

94-233/689

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:32
లస: పప

భరస : మహనరరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:34
లస: పప
4164 NDX3043759
పపరర: షరరకళ షపక

94-233/691

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:53
లస: పప

భరస : నరరశ కలమమర కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:30
లస: ససస స
4161 MLJ1885474
పపరర: నరరషషకమమర కలరకస

4150 NDX0993154
పపరర: సనబబమక కకణణదల

94-233/686

భరస : కకషష రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:57
లస: పప
4158 NDX1831800
పపరర: గరయతడ కలరకస

94-233/688

భరస : యలర మసదయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:34
లస: పప
4155 AP151000441041
పపరర: ససతడరరమయఖ కకణణదల

94-233/685

భరస : ససతడరరమయఖ కకణణదల
ఇసటట ననస:81-7-663
వయసనస:50
లస: ససస స
94-233/690

94-233/681

తసడడ:డ కకషషమమరరస మమజరటట
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన కటభరర
ఇసటట ననస:81-7-661
వయసనస:41
లస: పప
4144 NDX2326825
పపరర: మననజ కలమమర పరవనగగసడర

4139 MLJ1882570
పపరర: వనసకటమహనరరవప మమజరటట

4163 NDX3175718
పపరర: కకషష కలమమరర కలరకస

94-233/1191

భరస : మహనరరవప కలరకస
ఇసటట ననస:81-7-664
వయసనస:49
లస: ససస స
94-233/703

4166 NDX2175983
పపరర: వజయ లకడక నడగరససరస

94-233/704

భరస : శవరనసద మమరరస నడగరససరస
ఇసటట ననస:81-7-666
వయసనస:54
లస: ససస స
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4167 AP151000441505
పపరర: భభసకరరరవప కనమరర పవడడ

94-233/705

తసడడ:డ రరమయఖ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-7-666
వయసనస:50
లస: పప
4170 NDX2281939
పపరర: రరజఖ లకడక ఉదయగరరర

94-233/905

తసడడ:డ వరసన ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:81-7-667,6TH LANE
వయసనస:25
లస: ససస స
94-233/707

భరస : శవ కకషష గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:30
లస: ససస స
94-233/710

తసడడ:డ పపలర యఖ గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:34
లస: పప
94-233/908

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-672, 6/3 LAST
వయసనస:22
లస: ససస స
94-233/715

94-233/717

94-233/720

94-233/708

4177 NDX1061258
పపరర: నడగరశసరరరవప గగసజ

4180 NDX1832642
పపరర: తడవనణణ అమకశశటట

4183 NDX2328011
పపరర: శశష గరరర రరవప అమక శశటట

4186 NDX0320150
పపరర: సనబబమక వసరస

4189 NDX0773846
పపరర: వనయ కలమమర పపరరబబ యన

94-234/1532

4192 NDX2668366
పపరర: పడభగ హరర కలపరల

94-233/711

4195 NDX0342212
పపరర: జయ పడకరశ కలపరరల
తసడడ:డ లలరరయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:41
లస: పప

4175 AP151000447367
పపరర: రమణ గగసజ

94-233/709

4178 AP151000441504
పపరర: పపలర యఖ గగసజ గగసజ

94-233/712

తసడడ:డ చననబభబయ గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:72
లస: పప
94-233/713

4181 NDX1832477
పపరర: నడగ ఉష అమకశశటట

94-233/714

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-7-673
వయసనస:30
లస: ససస స
94-233/716

4184 MLJ3324415
పపరర: నడగరరజరషప అమకశశటట

94-233/930

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:81.7.-673
వయసనస:35
లస: పప
94-233/718

4187 NDX2427755
పపరర: అననస వనసకటరతనస

94-233/719

భరస : అననస నడగరశసరరవప
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:54
లస: ససస స
94-233/721

4190 NDX2402055
పపరర: అననస నడగరశసర రరవప

94-233/722

తసడడ:డ అననస సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:72
లస: పప
94-4/1375

తసడడ:డ చనన రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:20
లస: పప
94-233/724

94-233/907

భరస : పపలర యఖ గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:32
లస: పప

భరస : సరయ వసస
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : బభలశశరర కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:45
లస: ససస స

4174 NDX0320192
పపరర: పరరసత గగసజ

94-234/350

తసడడ:డ ఎత రరజలల ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:81-7-667,6TH LANE
వయసనస:49
లస: పప

భరస : శకధర వసస
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర వసస
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:25
లస: పప

4194 NDX0320143
పపరర: నరకలశశరర కలపరరల

4172 NDX2281905
పపరర: వరసన ఉదయగరరర

94-233/906

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అమక శశటట
ఇసటట ననస:81-7-673
వయసనస:54
లస: పప

భరస : సరయ వసస
ఇసటట ననస:81-7-674
వయసనస:24
లస: ససస స

4191 NDX3292489
పపరర: ససజనఖ కరకసత అననస

4171 NDX2281897
పపరర: రరజరశసరర ఉదయగరరర

భరస : నడగ రరజరశ అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-7-673
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : శశష గరరర రరవప అమక శశటట
ఇసటట ననస:81-7-673
వయసనస:49
లస: ససస స

4188 NDX1965377
పపరర: సరయ వసస

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-7-666
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:39
లస: పప

4179 NDX2455558
పపరర: నఖలలశసరర సససగసశశటట

4169 NDX0878611
పపరర: వనసకటరమమష కకతత
స రర

తసడడ:డ అసబక పడసరధ రరవప నడగరససరస
ఇసటట ననస:81-7-666
వయసనస:60
లస: పప

భరస : నడగరససరరరవప గగసజ
ఇసటట ననస:81-7-668
వయసనస:33
లస: ససస స

4176 MLJ3711421
పపరర: శవ కకషష గగసజ

4185 NDX2424877
పపరర: బతష
స ల నడగలకడక

94-233/706

భరస : వరసన ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:81-7-667,6TH LANE
వయసనస:39
లస: ససస స

4173 NDX0082404
పపరర: పపషర లత గగసజ

4182 NDX2327971
పపరర: కకషష కలమమరర అమక శశటట

4168 NDX2175975
పపరర: శవరనసద మమరరస నడగరససరస

4193 NDX0320127
పపరర: ధనలకడక కలపరరల

94-233/723

భరస : చనడనరరవప కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:44
లస: ససస స
94-233/725

4196 NDX0668186
పపరర: చనడనరరవప కలపరరల

94-233/726

తసడడ:డ లలరర యఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:47
లస: పప
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4197 MLJ3324498
పపరర: బభలశశరర కలపరరల
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94-233/727

తసడడ:డ లలరదయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:49
లస: పప
4200 NDX0082313
పపరర: పడమలరరణణ శసగరరర

94-233/730

94-233/733

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:29
లస: పప
4209 MLJ3711405
పపరర: శకనవరస అసకకలల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అసకకలల
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:34
లస: పప
94-233/742

4215 NDX1275593
పపరర: తతజశసన దడసరర

94-233/745

94-233/748

4210 NDX0081885
పపరర: మమధవరరవప ససరరగరరర

4213 MLJ1882257
పపరర: రరమమరరవప బబ సదలపరటట

4216 NDX1871954
పపరర: లకడక తషలసస ఎసడడరర

4219 MLJ2172013
పపరర: ససతడమహలకడక మసడసరర

94-233/751

4222 MLJ2172948
పపరర: ధనశశఖర మసడసరర

94-233/740

4225 NDX0342808
పపరర: వరబడహకసव కసచరర व
తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:43
లస: పప

4208 MLJ3711389
పపరర: సరసబశవరరవప బబ సదలపరటట

94-233/738

4211 NDX0082024
పపరర: కరమమశసరరరవప బబ సదలపరటట

94-233/741

తసడడ:డ రరమమరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:52
లస: పప
94-233/743

4214 NDX1965559
పపరర: వనణగ మమధవ శనగపలర

94-233/744

తసడడ:డ నడరరయణ శనగపలర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:25
లస: ససస స
94-233/746

4217 NDX0828947
పపరర: వనసకటటశసరర కసచరర

94-233/747

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:32
లస: ససస స
94-233/749

4220 NDX1965567
పపరర: వజయ లకడక శనగపలర

94-233/750

భరస : నడరరయణ శనగపలర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:55
లస: ససస స
94-233/752

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:37
లస: పప
94-233/754

94-233/735

తసడడ:డ కరమమశసరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:30
లస: పప

భరస : పపనడనరరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:41
లస: పప

94-233/737

భరస : ధన శశఖర ఎసడడరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:32
లస: ససస స

4224 NDX0343152
పపరర: అపరరరరవప కసచరర

4207 NDX0082131
పపరర: శరఖస కలమమర బబ సదలపరటట

4205 NDX2328565
పపరర: లల కకషష ససరరగరరర
తసడడ:డ మమధవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరమయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:87
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:26
లస: ససస స

4221 NDX1234020
పపరర: శకనవరసరరవప దడసరర

94-233/734

తసడడ:డ సనబభబ రరయగడడव ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:49
లస: పప

4212 AP151000441358
పపరర: నడగరశసరరరవ బబ సదలపరటట
బబ సదలపరటట
తసడడ:డ రరమమరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:58
లస: పప

4218 NDX0828285
పపరర: శకలకడక కసచరర

4204 NDX2328599
పపరర: నవన కలమమర ససరరగరరర

94-233/732

భరస : ఏడడకకసడలల అసకకలల
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:30
లస: పప
94-233/739

94-233/729

94-233/731 4202 NDX0082198
4201 AP151000447371
పపరర: హననమమయమక బబ సదలపరటట
పపరర: లకకక అసకకలల

తసడడ:డ మమధవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:24
లస: పప
94-233/736

4199 NDX2422996
పపరర: అసకకలల మహలకడక

భరస : అసకకలల శకనవరస
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : కరమమశసరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:22
లస: పప
4206 NDX0082057
పపరర: రరజరష బబ సదలపరటట

94-233/728

తసడడ:డ శశరయఖ కలపరరల
ఇసటట ననస:81-7-675
వయసనస:80
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-7-676
వయసనస:42
లస: ససస స
4203 NDX2328680
పపరర: భభరగ వ ససరరగరరర

4198 AP151000441020
పపరర: లలరర యఖ కలపరరల

4223 NDX0343178
పపరర: శకనవరసరరవపव కసచరర व

94-233/753

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:37
లస: పప
94-233/755

4226 MLJ2171965
పపరర: పపనడనరరవప మసడసరర

94-233/756

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:61
లస: పప
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4227 NDX2032670
పపరర: నడరరయణ శనగపలర
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94-233/757

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:81-7-677
వయసనస:68
లస: పప
4230 NDX0320002
పపరర: లలమవత కకరళళ

94-233/760

94-233/763

94-233/766

4234 NDX0319939
పపరర: శశకలమమరర చసతలలరర

4237 NDX0388405
పపరర: హహమమ రరజ చసతలలరర

94-233/769

4240 NDX2821304
పపరర: షమమమన షపక

4243 NDX2371433
పపరర: పదక కకట

తసడడ:డ కకట వనసకరటమహనరరవ కకట పదక
ఇసటట ననస:81-7-682
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట మహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-7-682
వయసనస:47
లస: ససస స

4245 NDX0082362
పపరర: శశషకలమమరర మలలర ల

4246 NDX0082180
పపరర: అసజననయగలల మలలర ల

94-233/772

భరస : ఆసజననయగలల మలలర ల
ఇసటట ననస:81-7-683
వయసనస:31
లస: ససస స
4248 NDX1420686
పపరర: రరజరశసరర సససగసశశటట

94-233/775

4249 NDX0319863
పపరర: పదక కసభస
భరస : వనసకటపరయఖ కసభస
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:37
లస: ససస స

4251 MLJ1891134
పపరర: జయలకడక దసడత

4252 AP151000447108
పపరర: బసగరరమక పవ లదడసన

94-233/778

భరస : సపషగరరరరరవప దసడత
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:33
లస: పప

94-233/767

4255 MLJ3711348
పపరర: వనసకటపరయఖ కసభస
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఖసబస
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:43
లస: పప

94-233/762

4235 NDX0341057
పపరర: లల కకషష చసతలలరర

94-233/765

4238 NDX0309237
పపరర: రవసదడనడధ చసతలలరర

94-233/768

తసడడ:డ కలమమర సరసమ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:68
లస: పప
94-233/1194

4241 NDX2396794
పపరర: వ ఎల తరరపత లమవణఖ కకట

94-167/42

తసడడ:డ వ మహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-7-682
వయసనస:26
లస: ససస స
94-233/771

4244 NDX2371458
పపరర: వనసకట మహన రరవప కకట

94-233/909

తసడడ:డ బడహకయఖ కకట
ఇసటట ననస:81-7-682, 6/2 LANE
వయసనస:54
లస: పప
94-233/773

4247 NDX1275684
పపరర: మసజష కలరరక

94-233/774

భరస : నడగరశసర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:30
లస: ససస స
94-233/776

4250 NDX0993287
పపరర: కరరమమన షపక షపక

94-233/777

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:39
లస: ససస స
94-233/779

భరస : సనబభబరరవప పవలదడసన
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:62
లస: ససస స
94-233/781

4232 NDX0319988
పపరర: నడగమణణ చసతలలరర

తసడడ:డ రవసదడనడథ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-7-683
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:32
లస: ససస స

4254 NDX1234046
పపరర: నడగరశసర రరవప కలరరక

94-233/764

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-7-681
వయసనస:44
లస: ససస స
94-233/770

94-233/759

భరస : జతతసదడ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనడధ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ బభపటర
ఇసటట ననస:81-7-680
వయసనస:68
లస: ససస స
4242 NDX2463867
పపరర: వర తరరపత లమవణఖ కకట

94-233/761

భరస : రవసదడనడధ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనడధ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:38
లస: పప
4239 NDX2063170
పపరర: ససరరఖ కలమమరర బభపటర

4231 NDX0343640
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకరళళ

4229 NDX0320010
పపరర: వణడకలమమరర కకరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకరళళ
ఇసటట ననస:81-7-678
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభమషణరరవప కకరళర
ఇసటట ననస:81-7-678
వయసనస:55
లస: పప

భరస : హహమరరజ చసతలలరర
ఇసటట ననస:81-7-679
వయసనస:35
లస: ససస స
4236 NDX0309187
పపరర: జతతసదడ చసతలలరర

94-233/758

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకరరళళ
ఇసటట ననస:81-7-678
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకరళర
ఇసటట ననస:81-7-678
వయసనస:49
లస: ససస స
4233 NDX0319962
పపరర: రరజరశసరర చసతలలరర

4228 NDX1831875
పపరర: జజఖత ససరరప కకరరళళ

4253 NDX1831461
పపరర: నవన కలమమర దసడత

94-233/780

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప దసడత
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:25
లస: పప
94-233/782

4256 NDX0309419
పపరర: శశషగరరరరరవప దసడత

94-233/783

తసడడ:డ రరమయఖ దసడత
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:46
లస: పప
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94-233/1196

తసడడ:డ గగపస ఈమన
ఇసటట ననస:81-7-684
వయసనస:29
లస: పప
4260 MLJ3333069
పపరర: పపషరరవత నసదధ

94-233/785

94-233/1031

94-233/789

94-233/792

94-233/795

4267 NDX0309856
పపరర: రమమష పరరమ

4270 NDX0716050
పపరర: లకకక జజమ

4273 NDX0657965
పపరర: దనరరగరరవప జజమ

94-214/519

4276 NDX2491249
పపరర: సతఖస కలల
ర రర

94-233/790

భరస : రరమమసజననయగలల బబ యనబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:30
లస: ససస స

94-233/793

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చతనడనబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ దడశశటట
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:41
లస: పప

4284 NDX1715590
పపరర: హరరష రరఘవరపప

4285 NDX1504852
పపరర: దధవఖ మమరబబ యన

94-233/803

4265 NDX2327476
పపరర: సనజజత పరరమ

94-233/788

4268 MLJ3711579
పపరర: సనబభబరరవప పరరమ

94-233/791

4271 NDX0319798
పపరర: రమణమక జజమ

94-233/794

భరస : దనరరగరరవప జజమ
ఇసటట ననస:81-7-689
వయసనస:64
లస: ససస స
94-233/796

4274 NDX1259274
పపరర: కలల
ర రర లకకక

94-214/517

భరస : సతఖనడరరయణ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:44
లస: ససస స
94-214/522

4277 NDX2328979
పపరర: పరవన సససగరరజ

94-233/797

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:22
లస: ససస స
94-233/799

భరస : రరమకకషష దడశశటట
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:36
లస: ససస స

94-233/801 4282 NDX0082172
4281 NDX2048230
పపరర: సరసబశవ రరవప చతనడనబబ యన
పపరర: రరమకకషష దడశశటట

94-233/787

తసడడ:డ చనన గగరవయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:81-7-687
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ సప మగలల కలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:47
లస: పప

94-233/798 4279 NDX0082560
4278 NDX2048206
పపరర: అనసత లకడక బబ యనబబ యన
పపరర: శకలకడక దడశశటట

4262 MLJ1886886
పపరర: హరరబభబగ నసదధ

తసడడ:డ సనబబ రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:81-7-687
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస జజమ
ఇసటట ననస:81-7-689
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:32
లస: ససస స

94-233/1197

తసడడ:డ దనరరగరరవప జజమ
ఇసటట ననస:81-7-689
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరగరరవప జజమ
ఇసటట ననస:81-7-689
వయసనస:31
లస: పప
4275 NDX2281137
పపరర: మణణకసఠ కలల
ర రర

4264 NDX2843589
పపరర: గగరవమక తషరక

94-233/784

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప నసదధ
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:81-7-687
వయసనస:35
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-689
వయసనస:29
లస: ససస స
4272 NDX0657973
పపరర: వనసకటభడవప జజమ

94-233/786

భరస : వనసకటటశసరరర తషరక
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : రమమశ పరరమ
ఇసటట ననస:81-7-687
వయసనస:29
లస: ససస స
4269 NDX2090561
పపరర: అసజల మమరరబబ యన

4261 NDX0309070
పపరర: సతష నసదధ

4259 NDX2327625
పపరర: శరఖమల నసదధ

భరస : సతష నసదధ
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషరరవప నసదధ
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబగ
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:22
లస: ససస స
4266 NDX1487413
పపరర: నడగ మణణ పరరమ

94-205/839

భరస : సతష
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరవప నసదధ
ఇసటట ననస:81-7-685
వయసనస:68
లస: ససస స
4263 NDX2648640
పపరర: నలమ నసధధ

4258 NDX2653756
పపరర: శరఖమల నసదధ

4280 NDX2048248
పపరర: కనక దనరగ చననబబ యన

94-233/800

భరస : వనసకటటససరరర చననబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:49
లస: ససస స
94-233/802

4283 NDX2846160
పపరర: శసకరరరవప కలల
ర రర

94-233/1198

తసడడ:డ సతఖస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-7-690
వయసనస:18
లస: పప
94-233/804

భరస : వ యస నడగ రరజ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:32
లస: ససస స

94-233/805
4286 MLJ1881739
పపరర: వనసకటశవనడగరశసరర మమరబబ యన

తసడడ:డ సరసబయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:37
లస: ససస స
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4287 NDX0082628
పపరర: వనసకటరమణ రరఘవరపప

94-233/806

4288 MLJ1881754
పపరర: గగవసదమక మమరబబ యన

94-233/807

భరస : మధనససదనరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:63
లస: ససస స

94-233/809
4290 NDX1233980
పపరర: తరరమలవరసన రరఘవరపప
రరఘవరపప
తసడడ:డ మధనససదనరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:25
లస: పప

4291 MLJ1886035
పపరర: వనసకటశవనడగరరజ
మమరబబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:35
లస: పప

94-233/810

94-233/812 4294 MLJ1880228
4293 NDX0667790
పపరర: మధనససధన రరవప రఘగవరపప
పపరర: సరసబయఖ మమరబబ యళన
మమరబబ యన
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప రరఘవరపప
తసడడ:డ చతసచయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:81-7-691
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:48
లస: పప
వయసనస:37
లస: పప

94-233/813

4296 NDX2328946
పపరర: భడమరరసబ మమకల

94-233/816

94-233/815

భరస : అశశక కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:45
లస: ససస స
4299 NDX0379479
పపరర: వరపడసరద కకణతస

94-233/818

94-233/820

4303 NDX2328888
పపరర: శరరష కటభరర

భరస : ఆనసదరరవప కటభరర
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:51
లస: ససస స

4306 MLJ3711330
పపరర: వనసకట చసదడ సనరరష కటభరర

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:22
లస: ససస స
4311 NDX0319657
పపరర: కళళవత అలకలసట
భరస : అసజననయగలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:51
లస: ససస స
4314 NDX2865301
పపరర: పపషరరవత కరకలమమనన
భరస : సరసబశవ రరవప కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:52
లస: ససస స

94-233/819

94-233/1202

4312 NDX1061324
పపరర: ఆసజననయగలల ఆలకలసట
ఆలకలసట
తసడడ:డ గగరవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:57
లస: పప
4315 NDX2873271
పపరర: జగదదశ కరకలమమనన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:26
లస: పప

94-233/814

4298 NDX2327716
పపరర: పవన కలమమర మమకల

94-233/817

4301 NDX2115781
పపరర: రరసబభబగ ధసवాసపరళ

94-234/351

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ధసवాసపరళ
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:41
లస: పప
94-233/821

4304 NDX0320218
పపరర: రమమ దతవ యమమననన

94-233/822

భరస : శవయఖ యమమననన
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:41
లస: ససస స
94-233/824

4307 NDX1358290
పపరర: శవయఖ ఏమననన

94-233/825

తసడడ:డ శక రరమగలల ఏమననన
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:54
లస: పప
94-233/1200

తసడడ:డ పడభకరరరవప
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:19
లస: ససస స
94-233/826

4295 NDX0319731
పపరర: కలమఖణణ కకణతస

తసడడ:డ అశశక కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కటభరర
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:34
లస: పప

94-233/1199 4309 NDX2740447
4308 NDX2740439
పపరర: వనసకట లకడక పసడయసకర బతననన
పపరర: సనపసడయ బతననన

94-233/811

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ కకణతస
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట చసదడ సనరరష కటభరర
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:30
లస: ససస స
94-233/823

4292 NDX0341669
పపరర: వనసకటటశసరరరవప రరఘవరపప
తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:38
లస: పప

తలర : జయ లకకక కటభరర
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:26
లస: ససస స
4305 NDX0082651
పపరర: జయలకడక కటభరర

4300 AP151000441313
పపరర: శకనవరసరరవప కకణతస కకణతస

94-233/808

భరస : పరసడడరసగరరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:81-7-691
వయసనస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కకణతస
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమగడడ కకణతస
ఇసటట ననస:81-7-692
వయసనస:33
లస: పప
4302 NDX1275635
పపరర: శక వనసకట పరవన కటభరర

4297 AP151000447083
పపరర: సనబగబలల కకణతస కకణతస

4289 NDX0319665
పపరర: అహలమఖ రరఘవరపప

4310 NDX3217031
పపరర: సనపసడయ బతననన

94-233/1201

తసడడ:డ Prabhakararao బతననన
ఇసటట ననస:81-7-693
వయసనస:19
లస: ససస స
94-233/827

94-233/1184
4313 NDX2865210
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరకలమమనన

తసడడ:డ నడగరతనస కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-7 -694
వయసనస:55
లస: పప
94-233/1203

4316 NDX2865152
పపరర: శక లత కరకలమమనన

94-233/1204

భరస : జగదదశ కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:20
లస: ససస స
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4317 NDX2848356
పపరర: పపషరరవత కరకలమమనన

94-234/1449

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:52
లస: ససస స
4320 NDX3151354
పపరర: వజయలకడక బబ గగ వరప

4318 NDX3121936
పపరర: వనసకటటశసరరర నరరళళ

భసధనవప: బభగఖలకడక నరరళళ
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:51
లస: పప
94-234/1452

తసడడ:డ హననమసతరరవప బబ గగ వరప
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:23
లస: ససస స

4321 NDX1339068
పపరర: పదడక యకకల యకకల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యసకలల
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-695
వయసనస:29
లస: ససస స
4329 NDX2761468
పపరర: కమల ఒరరస

94-233/1206

95-204/823

4330 NDX1420678
పపరర: లకడక పలర వరపప

94-233/832

4333 NDX2048180
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

94-233/829

94-233/835

4338 NDX2090470
పపరర: భభగఖ రరజ బతష
స ల

94-233/838

4336 NDX2048164
పపరర: ఉమ మహహశ బతష
స ల

94-233/830

తసడడ:డ శకనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:29
లస: పప

94-233/833

94-233/841

4344 MLJ3713260
పపరర: నరసససహరరవప ఎకకల

94-234/352

4342 NDX2048172
పపరర: శకనన బతష
స ల

భరస : రరమకకటటశసరరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:34
లస: ససస స

4328 NDX2817435
పపరర: లకడక పరరసత తషరక

94-233/1205

4331 NDX0319582
పపరర: వనసకటరమణ పరలమకరయల

94-233/831

4334 NDX0367938
పపరర: మహలకడక తషరక

94-233/834

94-233/836

4337 NDX1176395
పపరర: వనసకట రమమష మమవపలలరర
మమవపలలరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమవపలలరర
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:27
లస: పప

94-233/837

94-233/839

4340 MLJ3711363
పపరర: సనధడకర బభబగ తతననగగసటర

94-233/840

తసడడ:డ పవరష చసదడలరరవప తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:39
లస: పప
94-233/842

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:53
లస: పప
4345 NDX1144385
పపరర: శవనఆగర పపరరషమమ బబ సతల

95-204/824

భరస : అపరరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కననపర చడరర పలర వరపప
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:34
లస: పప

4341 NDX1061316
పపరర: సనబభబరరవప పరలకరయల
పరలకరయల
తసడడ:డ శవయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:26
లస: పప

4325 SQX2304517
పపరర: శకలతడ కరకలమమనన

భరస : సనబభబరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:26
లస: పప
4339 NDX1420744
పపరర: భభసకర రరవప పలర వరపప

94-235/740

భరస : శశఖర తషరక
ఇసటట ననస:81-7-695
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : శకనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:45
లస: ససస స

4335 NDX2281871
పపరర: వనసకట సరయ రరమగలల
మమగగలలరర
తసడడ:డ వనసకటటససరరర మమగగలలరర
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:23
లస: పప

4322 NDX1339043
పపరర: ససతడమహలకడక యసకలలల

భరస : జగదదశ
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప పలర వరపప
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సనధడకర బభబగ తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:44
లస: పప

4327 AP151000447514
పపరర: అచచమక తషరకర

94-234/1451

భరస : నరసససహ రరవప యసకలల
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:81-7-695
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:81-7-695
వయసనస:18
లస: పప
4332 NDX0664128
పపరర: ఆదధలకడక తతననగగసటర

94-235/739

తసడడ:డ నడగరతనస
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:55
లస: పప
94-233/828

4319 NDX3128956
పపరర: రవతతజ నరరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నరరళళ
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:29
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:81-7-694
వయసనస:40
లస: ససస స

94-235/741 4324 SQX2294718
4323 NDX1338607
పపరర: నడగ సతఖనడరరయణ యసకలల
పపరర: సరసబశవరరవప కరకలమమనన

4326 NDX0319632
పపరర: పడమలరరణణ తషరకర

94-234/1450

4343 NDX2281954
పపరర: పవరష చసదడ రరవప తతననగగసటర

94-233/843

తసడడ:డ వనసకట సనబభబ రరవప తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:73
లస: పప
94-235/742

4346 NDX1144393
పపరర: శవకకషషపడసరద బబ సతల

94-235/743

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:81-7-696
వయసనస:32
లస: పప
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4347 NDX2621787
పపరర: రరమగ థసరరకర
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94-202/653

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప థసరరకర
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:22
లస: పప
4350 MLJ1893130
పపరర: గగవసదమక కలసచపప

94-233/845

94-233/848

94-235/744

94-233/852

94-233/855

94-233/858

94-233/861

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:24
లస: పప
4371 NDX2865061
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బతష
స ల

భరస : కకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:47
లస: ససస స

94-233/850

94-233/1208

94-233/1207

4358 MLJ1889831
పపరర: అసజనదతవ బమరగడడ

94-233/851

94-233/856 4364 MLJ1883529
4363 AP151000441183
పపరర: శకరరమమమరరస బమరగడడ బమరగడడ
పపరర: ఆదధనడరరయణ బమరగడడ

94-233/859

4369 NDX2115690
పపరర: ఫసరగజ మహమకద

94-233/862

తసడడ:డ కకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:25
లస: ససస స

94-233/857

తసడడ:డ రరమగలల booragadda
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:52
లస: పప

4366 NDX2115724
పపరర: షమకమగనసర బబగమ
మహమకద
భరస : ఫసరగజ మహమకద
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:36
లస: ససస స

4375 NDX3219003
పపరర: సవత బతషల

94-233/854

భరస : దనరరగచడరర మదడదల
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:69
లస: ససస స

4367 NDX2090488
పపరర: రరమజననసర బబగమ షపక

94-233/860

భరస : శశశదడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:50
లస: ససస స
4370 NDX2090496
పపరర: శశశదడ సరహహబ షపక

94-233/863

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:53
లస: పప
94-233/1209

భరస : వనసకటటశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:18
లస: ససస స
94-234/1453

4355 NDX2912954
పపరర: దధవఖ జజఖత వనమగల

94-233/853 4361 MLJ1898303
4360 AP151000447182
పపరర: కరమమశసరమక బమరగడడ బమరగడడ
పపరర: అననపవరష మక మదడదల

4372 NDX2864965
పపరర: పదధకన బతష
స ల

94-233/847

భరస : శకరరమమమరరస బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరరద మహమకద
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:30
లస: పప
4374 NDX3156148
పపరర: కకటటశసరమక బతష
స ల

4357 NDX1910828
పపరర: లమవణఖ బమరగడడ

4352 AP151000447165
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమగల వనమగల

భరస : నరరశ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:27
లస: ససస స
4368 NDX2132298
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-233/849

భరస : పవరష చసదరరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరషచసదడరరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:37
లస: పప
4365 NDX2132280
పపరర: నడజన షపక

4354 MLJ1891308
పపరర: దనరరగరరవప కసచపప

94-233/844

భరస : పప తషరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదధనడరరయణ బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-7-698
వయసనస:38
లస: ససస స
4362 MLJ1880467
పపరర: హరరకకషష బమరగడడ

94-233/846

తసడడ:డ మసగయఖ కసచఫప
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:37
లస: ససస స
4359 MLJ1891167
పపరర: వనసకటరరవమక బమరగడడ

4351 NDX0318931
పపరర: మమధవలతడ కలసచపప

4349 NDX0318899
పపరర: పరవనకలమమరర వనమగల

తసడడ:డ పప తషరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : దనరరగ రరవప కలసచతపప
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:92
లస: ససస స
4356 NDX2455848
పపరర: శక దతవ కలసచపప

94-223/1152

తసడడ:డ పప తషరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-7-697
వయసనస:33
లస: ససస స
4353 AP151000447504
పపరర: తరరపతమక తషరక

4348 NDX2865459
పపరర: నరరష వనమగల

4373 NDX3242674
పపరర: రవళ బతషల

94-233/1231

తసడడ:డ కకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:81-7-699
వయసనస:22
లస: ససస స
94-234/1512

4376 NDX2455376
పపరర: శక లకడక తషరక

94-233/910

భరస : రమమశ తషరక
ఇసటట ననస:81-7-699, 6/1 LANE
వయసనస:25
లస: ససస స
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4377 NDX2423002
పపరర: రమణ తషరక
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94-233/911

భరస : శకనన తషరక
ఇసటట ననస:81-7-699, 6/1 LANE
వయసనస:36
లస: ససస స
4380 NDX0319483
పపరర: గగరరశసరర పలర సటర

94-233/866

94-233/869

94-233/872

94-233/875

4392 NDX0082461
పపరర: సననత మలగ

94-233/878

94-233/881

94-233/873

4390 NDX0319368
పపరర: నడగమర బ షపక షపక

4393 NDX0539262
పపరర: నసర బబజజన షపక

4396 NDX0308643
పపరర: జజన షపక

94-233/884

4399 NDX0319285
పపరర: రమఖశక మమననకకసడ

94-233/876

భరస : రరమసనబభబరరవప కకమర
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:39
లస: ససస స

4402 NDX0319244
పపరర: వనసకటటశసరమక మమననకకసడ

94-233/879

4405 MLJ3711306
పపరర: ఆసజననయగలల బసటటడ తష
తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప బసటటడ తష
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:35
లస: పప

94-233/871

4388 NDX0819003
పపరర: మగరళ కకషష యమసడసరర

94-233/874

4391 NDX0082479
పపరర: సకజన మలగ

94-233/877

4394 AP151000447053
పపరర: రరససమమక మమలగ

94-233/880

భరస : జజరరర మలగ
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:61
లస: ససస స
94-233/882

4397 NDX0082222
పపరర: కకషప రరబబగ మలగ

94-233/883

తసడడ:డ జజరరర మలగ
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:39
లస: పప
94-233/885

4400 NDX0319269
పపరర: రరజఖలకకక బసటటడ తష

94-233/886

భరస : ఆసజననయగలల బసటటడ తష
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:32
లస: ససస స
94-233/888

భరస : రతడన రరవప మమననకకసడ
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:46
లస: ససస స
94-233/890

4385 NDX0319442
పపరర: మమలనదతవ మతస సటట

భరస : కకషప ర బభబగ మలగ
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రతడనరరవప మమననకకసడ
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/887

94-233/868

తసడడ:డ అరరరనరరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ శషర షపక
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ శబబ షపక
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరవప మమననకకసడ
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:30
లస: పప

4387 NDX1420728
పపరర: కకషష సరయ మదధదసటట

4382 NDX0308692
పపరర: శకనవరసన పలర సటర

భరస : అరరరనరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:34
లస: పప

4404 NDX0307777
పపరర: వజయ శసకర మమననకకసడ

94-233/870

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : జజరరర మలగ
ఇసటట ననస:81-7-705
వయసనస:40
లస: ససస స

4401 NDX0319228
పపరర: వనసకటరతనమ కకమర

4384 NDX0319426
పపరర: దదపసస యసడసరర

94-233/865

తసడడ:డ చటటటబభబగ పలర సటర
ఇసటట ననస:81-7-703
వయసనస:39
లస: పప

తలర : మమలన దతవ మదధదసటట
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:26
లస: పప

4389 NDX1176353
పపరర: బదదన
డ డద గగపరస యసడసరర
యసడసరర
తసడడ:డ అరరరన రరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:41
లస: పప

4398 NDX0560789
పపరర: నసర సయఖద షపక షపక

94-233/867

భరస : బదరరనడద గగపరస యసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : అరరరనరరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:61
లస: ససస స

4395 NDX0307843
పపరర: మసరసన వల షపక

4381 NDX0319467
పపరర: అమమకజ పలర సటర

4379 NDX2115716
పపరర: సనబడమణఖఎస వనసయవపల

తసడడ:డ తడఖగరరజ చడరర వనసయవపల
ఇసటట ననస:81-7-702
వయసనస:60
లస: పప

భరస : చటటటబభబగ పలర సటర
ఇసటట ననస:81-7-703
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష యసడసరర
ఇసటట ననస:81-7-704
వయసనస:29
లస: ససస స
4386 NDX0319400
పపరర: వనసకటరమణమక యసడసరర

94-233/864

భరస : సనబడమణఖఎస వనసయవపల
ఇసటట ననస:81-7-702
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసన పలర సటర
ఇసటట ననస:81-7-703
వయసనస:33
లస: ససస స
4383 NDX1420710
పపరర: లలత యసడసరర

4378 NDX2115708
పపరర: అనససరఖ వనసయవపల

4403 NDX1831842
పపరర: వనదవరఖశ మమళస

94-233/889

తసడడ:డ గగవసద రరవప మమళస
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:27
లస: పప
94-233/891

4406 MLJ3711298
పపరర: ధననసజయ మమళస

94-233/892

తసడడ:డ భభసకరరరవప మమళస
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:36
లస: పప
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4407 NDX0307702
పపరర: రరమ సనబభబరరవప కకమర

94-233/893

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమర
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:43
లస: పప
4410 NDX3298932
పపరర: చతరరకలపలర జజషస రసగనడథ

94-234/1535

94-233/898

94-233/901

94-233/903

94-235/745

94-236/903

94-235/748

తసడడ:డ పడసరదరరవప మలగ
ఇసటట ననస:81-8-703
వయసనస:26
లస: పప

4420 NDX0172403
పపరర: పడసరదన కలసకల

4423 NDX1117761
పపరర: వనసకట కరశవపలల నసదవరస

4426 NDX3026648
పపరర: కరరమగన షపక

4429 NDX0647941
పపరర: శకరరమగలల కలసచతపప

94-234/356

4432 MLJ3713609
పపరర: దనరరగ సససగव బబ సదధలव

94-234/354

4435 NDX0413328
పపరర: అరరరనరరవప యమసడసరర
తసడడ:డ భదడయఖ యసడసరర
ఇసటట ననస:81-8-704
వయసనస:68
లస: పప

94-233/900
4415 NDX0082230
పపరర: లలరరద పడదదప కలమమర గగవసదన

4418 NDX2176155
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పరరమ

94-234/353

4421 NDX3100773
పపరర: తరరకకనదరర చసడడ దనరగ దతవ

94-234/1454

భరస : తరరకకనదరర భభనన చసదడ
ఇసటట ననస:81-7-762
వయసనస:18
లస: ససస స
94-235/746

4424 NDX1338664
పపరర: మబనడ పఠరన

94-235/747

భరస : రహహస పఠరన
ఇసటట ననస:81-7-796
వయసనస:29
లస: ససస స
94-233/1195

4427 NDX2636843
పపరర: కలమమరర ఇననమమరర

94-234/1270

తసడడ:డ లకడక శకనవరస రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-75
వయసనస:40
లస: ససస స
94-235/749

4430 NDX2104743
పపరర: కకటటశసరర వవలగసటట

94-234/355

భరస : వనసకటటససరరర వవలగసటట
ఇసటట ననస:81-8-655
వయసనస:42
లస: ససస స
94-234/357

తసడడ:డ జగనడనథ సససగव
ఇసటట ననస:81-8-655
వయసనస:40
లస: పప
94-233/912

94-233/897

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:81-7-752
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచతపప
ఇసటట ననస:81-8-81
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:81-8-655
వయసనస:29
లస: పప
4434 NDX1233964
పపరర: వనసకట రరజజరరవప మలగ

94-233/902

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-7-6816
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలలव కలసచతపప
ఇసటట ననస:81-8-81
వయసనస:52
లస: ససస స
4431 NDX0343046
పపరర: శకనవరస తతటభ

4417 NDX0082206
పపరర: బభలమతతమసయఖ గగవసదన

4412 NDX2327120
పపరర: అరరణ గసప

తసడడ:డ బభలమతతమసయఖ గగవసదన
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగసరసమ నసదవరస
ఇసటట ననస:81-7-776
వయసనస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:81-7-890
వయసనస:46
లస: ససస స
4428 NDX0647925
పపరర: అసకమకव కలసచతపపव

94-233/899

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-7-762
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకమమకర
ఇసటట ననస:81-7-762
వయసనస:40
లస: పప
4425 NDX3146255
పపరర: కకతమక జసగస

4414 NDX1505140
పపరర: రరజ కకసదబతష
స ల

94-233/895

భరస : పడకరశ రరవప గసప
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ గగవసదన
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ కకట
ఇసటట ననస:81-7-756
వయసనస:38
లస: పప
4422 NDX1175868
పపరర: అసజననయగలల కకమమకర

94-233/896

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసదబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గసప
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:35
లస: పప
4419 MLJ1892439
పపరర: శవపడసరద కకట

4411 NDX0082420
పపరర: జజజ నపడశరసత గగవసదన

4409 NDX1965385
పపరర: గగవసదనరరవప మమళస

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మమళస
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ బభలతతమసయఖ గగవసదన
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : బభలతతమసయఖ గగవసదన
ఇసటట ననస:81-7-707
వయసనస:58
లస: ససస స
4416 NDX2327096
పపరర: పడకరశ రరవప గసప

94-233/894

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ మమననకకసడ
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర చతరరకలపలర
ఇసటట ననస:81-7-706
వయసనస:26
లస: పప
4413 NDX0082446
పపరర: లలరడ మమరర గగవసదన

4408 MLJ3711314
పపరర: రతనరరవప మమననకకసడ

4433 MLJ3713617
పపరర: భభనన పడకరష జజషస బబ సదధల

94-234/358

తసడడ:డ మహన లమల జజషస
ఇసటట ననస:81-8-655
వయసనస:41
లస: పప
94-233/913

4436 NDX0996181
పపరర: నడగదనరగ తడళళ

94-234/359

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తడళళ
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:29
లస: ససస స
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4437 NDX2326163
పపరర: వనసకట రమణ రరవపలపలర

94-234/360

భరస : వనసకటటశసర రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:30
లస: ససస స
4440 NDX2326239
పపరర: వనసకటటశసర రరవప రరవపలపలర

94-234/363

94-234/366

94-216/723

94-234/368

94-234/371

94-234/374

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:32
లస: పప
4461 NDX2281996
పపరర: ఉమ సనరరఖ తక

94-234/380

భరస : కరశవశశసశసర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:52
లస: ససస స

4450 NDX0388413
పపరర: రరమమరరవపव చగడव

94-234/369

4445 NDX2652147
పపరర: మసరసన బ షపక

94-234/1258

4453 MLJ1888668
పపరర: రరహనడ బబగసव షపకव

4456 AP151000447121
పపరర: కరరమమన షపక

4459 NDX1304591
పపరర: మదన మహన రరవప దడమరర

4462 NDX2160414
పపరర: శక లకడక అమససగడడడ

4465 NDX0996165
పపరర: అమర కకటటశసరర ససకలల
భరస : ఉమమ మహహశసరరరవప ససకలల
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:59
లస: ససస స

4448 NDX2326197
పపరర: శవ కలమమరర చటటటటట

94-234/367

4451 NDX2104768
పపరర: సరయ లకడక దడమరర

94-234/370

తసడడ:డ మహహసదడ దడమరర
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:28
లస: ససస స
94-234/372

4454 MLJ1888650
పపరర: జజన బబగస షపక

94-234/373

తసడడ:డ జరసలదదన
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:35
లస: ససస స
94-234/375

4457 AP151000447122
పపరర: మగనన షపక

94-234/376

భరస : జరసలమబద న
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:56
లస: ససస స
94-234/378

4460 NDX2160406
పపరర: గరరకకపరటట సరయ లకడక

94-234/379

భరస : పవన కలమమర గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:32
లస: ససస స
94-234/381

భరస : ససవర బభబగ అమససగడడడ
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:38
లస: ససస స
94-234/383

94-234/365

భరస : వనసకట దనరగ పడసరద చటటటటట
ఇసటట ననస:81-8-711
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప దడమరర
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:62
లస: పప

భరస : అరరరన పరకలపరటట
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:33
లస: ససస స
4464 NDX3291242
పపరర: చడమసడతశసరర గరరకపరటట

94-234/1259

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:42
లస: ససస స
94-234/377

4442 NDX2132066
పపరర: జజన బ షపక

భరస : తడజదదదన
ఇసటట ననస:81-8-709
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసలదదనव
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:36
లస: ససస స
4458 NDX0311084
పపరర: రరయమజ షపక

94-234/1257

తసడడ:డ సనబడమణఖసव
ఇసటట ననస:81-8-711
వయసనస:63
లస: పప

భరస : మహహసఢడ దడమరర
ఇసటట ననస:81-8-712
వయసనస:28
లస: ససస స
4455 NDX2090371
పపరర: మలన షపక

4447 NDX2676088
పపరర: రసగమక పరణఖస

94-234/362

భరస : మహబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-8-709
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ పరణఖస
ఇసటట ననస:81-8-710
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:81-8-711
వయసనస:46
లస: పప
4452 NDX1824755
పపరర: సరయ లకకక దడమరర

94-234/364

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:81-8-709
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ పరణఖస
ఇసటట ననస:81-8-710
వయసనస:37
లస: పప
4449 NDX2326130
పపరర: వనసకట దనరగ పడసరదన చటటటటట

4441 NDX1061514
పపరర: ఆసజననయగలల తతళళ

4444 NDX2650844
పపరర: తజదదదన షపక

4439 NDX1138767
పపరర: నడగ ఫణణ కలమమర తడళళ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తడళళ
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ తతళళ
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:54
లస: పప

భరస : తడజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-8-709
వయసనస:44
లస: ససస స
4446 NDX2652840
పపరర: ఏడడకకసడలల పరణఖస

94-234/361

భరస : ఆసజననయగలల తడళళ
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-708
వయసనస:35
లస: పప
4443 AP151000447489
పపరర: మసరసనబ షపక

4438 NDX0996132
పపరర: వనసకట రమణ తడళళ

4463 NDX2326056
పపరర: పదక వత తతకక

94-234/382

భరస : రరమకహన రరవప తతకక
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:47
లస: ససస స
94-234/384

4466 NDX0667840
పపరర: చతసతనఖ కలమమరव పరలమసదధव

94-234/385

తసడడ:డ నడగరశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:29
లస: పప
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4467 NDX0343491
పపరర: పవన కలమమర గరరకపరటట

94-234/386

94-234/387 4469 MLJ3712635
94-234/388
4468 MLJ3712627
పపరర: మహహసదడదనరరగవరపడసరద దడమరర
పపరర: వనసకటకకటటశసరరరవప व తటవరరస
व
తసడడ:డ మదన మహనరరవప దడమరర
తసడడ:డ బభలకకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-713
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:35
లస: పప
వయసనస:42
లస: పప

94-234/389

4471 NDX0867770
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప శసకలల

తసడడ:డ కరశలలశసరరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:34
లస: పప
4470 NDX2160422
పపరర: ససవర బభబగ అమససగడడడ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర అమససగడడడ
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:45
లస: పప
4473 NDX2658839
పపరర: నగరశ గడడ స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ శసకలల
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:54
లస: పప
94-234/1260

తసడడ:డ బసరస లసగయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:58
లస: పప
4476 NDX0321794
పపరర: ఉమమదతవ పవసర

94-234/393

94-234/1263

94-234/395

94-234/398

4480 NDX3182193
పపరర: శకనవరసరరవప ఎలశశటట

4483 NDX0341487
పపరర: హహసపసన మహమకద

4486 NDX1391028
పపరర: సననత నసనన

94-234/401

4489 NDX1296763
పపరర: అఫరర సయఖద

94-234/1455

94-234/404

4494 NDX0078154
పపరర: ఆదధనడరరయణ బసవ

94-234/407

4492 NDX1296789
పపరర: దచల సయఖద

94-234/396

తసడడ:డ పరసడడव
ఇసటట ననస:81-8-718
వయసనస:47
లస: పప

4478 NDX2675213
పపరర: శకనవరస రరవప ఎలశశటట

94-234/1262

4481 NDX3178266
పపరర: శకలకడక ఏలలసపత

94-234/1456

4484 NDX1824995
పపరర: జజఫరర షపక

94-234/397

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-8-716
వయసనస:26
లస: ససస స
94-234/399

4487 NDX1608415
పపరర: ససపన పసడయ నడయగడడ

94-234/400

భరస : రమమష బభబగ నడయగడడ
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:36
లస: ససస స
94-234/402

4490 NDX1296771
పపరర: రజజక సయఖద

94-234/403

తసడడ:డ దచల సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:29
లస: పప
94-234/405

తసడడ:డ బభజత సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:51
లస: పప
4495 MLJ3713286
పపరర: శసకరव పప దధలव

94-234/392

భరస : శకనవరసరరవప ఏలలసపత
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దచల సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:28
లస: పప

4491 NDX0341255
పపరర: రరవసదడనడధ గగపరసव
బబ గగగవరపపव
తసడడ:డ అసజననయగలలव
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:41
లస: పప

4475 NDX1304567
పపరర: లకకక దడమరర

తసడడ:డ రరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:47
లస: పప

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : దచల సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-717
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-8-718
వయసనస:56
లస: పప

94-234/394

తసడడ:డ ఇలహహ బక మహమకద
ఇసటట ననస:81-8-715
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-716
వయసనస:37
లస: పప
4488 NDX1296797
పపరర: షహనడజ బబగస సయఖద

4477 NDX0343004
పపరర: రరకరశव చమటव

94-234/391

భరస : మదన మహన రరవప దడమరర
ఇసటట ననస:81-8-713/1
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశసర రరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:47
లస: పప

భరస : ఇలహహబక షపక
ఇసటట ననస:81-8-715
వయసనస:57
లస: ససస స
4485 NDX0379644
పపరర: రమమష బభబగ నడయడడ

94-234/1261

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:39
లస: ససస స
4482 AP151000447360
పపరర: అషడवానన షపక

4474 NDX2646289
పపరర: వరలకడక గడడ స

4472 NDX0668038
పపరర: నడగరశసర రరవపव పరలమసదధव
తసడడ:డ అసజననయగలలव
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:55
లస: పప

భరస : నగరశ గడడ స
ఇసటట ననస:81-8-713
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-8-714
వయసనస:42
లస: ససస స
4479 NDX2675155
పపరర: శక లకడక ఏలలసపత

94-234/390

4493 NDX0665430
పపరర: సరససత బసవव

94-234/406

భరస : బసవ నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-718
వయసనస:53
లస: ససస స
94-234/408

94-224/1188
4496 NDX2680064
పపరర: ససరఖ వనసకట సరయ గణణశ
మటమరరక
తసడడ:డ నడరరయణ వర పడసరద మటమరరక
ఇసటట ననస:81-8-719
వయసనస:18
లస: పప
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94-240/631
4497 NDX2647501
పపరర: ససరఖ వనసకట సరయ గణణశ
మటమరరక
తసడడ:డ నడరరయణ వర పడసరద మటమరరక
ఇసటట ననస:81-8-719
వయసనస:18
లస: పప

భరస : ననమయగదదన షపక
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:31
లస: ససస స

4500 AP151000447424
పపరర: పదడకవత బటభడ

4501 NDX1391002
పపరర: శక గణణష సససగ బబ సదధల

94-234/411

భరస : ససతడరరమయఖ బటభడ
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:52
లస: ససస స
4503 NDX1138775
పపరర: రరమకకషష సససగ బబ సదధల

94-234/415

94-234/418

94-234/421

94-234/424

4510 AP151000447423
పపరర: రరమకలమమరర బటభడ

4513 AP151000447428
పపరర: ససతడరరవమక జజనడనదనల

94-234/799

4516 NDX2455608
పపరర: వనసకటటససర రరవప రరవకకసడడ

94-234/427

4519 NDX1965203
పపరర: దధలర మద షపక
భరస : దరరయమ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:27
లస: ససస స

4521 NDX1965229
పపరర: మహబమబ బ షపక

4522 NDX0310110
పపరర: షసషసదధదన షపక

94-234/430

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శర షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:20
లస: పప

94-234/419

4525 NDX2862803
పపరర: తససర మ షపక
భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:18
లస: ససస స

94-234/414

4505 NDX0996173
పపరర: నడగజజఖత బసడడకటర

94-234/417

4508 MLJ3712676
పపరర: రరమకకషషశరక గమడవలర

94-234/420

తసడడ:డ చతననకరశవరరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:81-8-722
వయసనస:31
లస: పప
94-234/422

4511 MLJ3713591
పపరర: రరఘవనసదడ బటభడ

94-234/423

తసడడ:డ రరమమరరవప బటభడ
ఇసటట ననస:81-8-723
వయసనస:33
లస: పప
94-234/425

4514 NDX0384206
పపరర: నడగరశసరరరవప జజనడనదనలల

94-234/426

తసడడ:డ బసవయఖ జజనడనదనలల
ఇసటట ననస:81-8-724
వయసనస:67
లస: పప
94-234/800

4517 NDX2455657
పపరర: నడగరశసర రరవప రరవకకసడడ

94-234/801

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-8-724 7/1 LANE
వయసనస:72
లస: పప
94-234/428

4520 NDX2160455
పపరర: నజరరన షపక

94-234/429

భరస : షమగ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:39
లస: ససస స
94-234/431

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:45
లస: పప
94-234/1457

4502 NDX1824276
పపరర: ననమయగదదన షపక

భరస : కరమమశసరరరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:81-8-722
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-8-724 7/1 LANE
వయసనస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటసస రరవప రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-8-724 NALLACHERUVU
వయసనస:35
లస: ససస స

4524 NDX2775757
పపరర: ఇలయమస షపక

94-234/416

భరస : నడగరశసరరరవప జజనడనదనల
ఇసటట ననస:81-8-724
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-8-724 7/1 LANE
వయసనస:69
లస: ససస స
4518 NDX2455517
పపరర: లకడక సననతడ రరవకకసడడ

4507 NDX1671768
పపరర: దనరగ శసకర బసడడకరటర

94-234/410

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:37
లస: పప

భరస : రరమమరరవప బటభడ
ఇసటట ననస:81-8-723
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప బటడ
ఇసటట ననస:81-8-723
వయసనస:35
లస: పప
4515 NDX2455533
పపరర: బభల రరవకకసడడ

94-234/412

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప బసడడకరటర
ఇసటట ననస:81-8-722
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకహన రరవప కరసవపటర
ఇసటట ననస:81-8-722
వయసనస:39
లస: పప
4512 MLJ3324811
పపరర: హరరబభబగ బటడ

4504 AP151000441234
పపరర: ససతడరరమయఖ బటభడ

4499 NDX1391010
పపరర: నడగ రతన బభయ బబ సదధల

భరస : రరమ కకషష సససగ
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ బటభడ
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర శరక బసడడకరటర
ఇసటట ననస:81-8-722
వయసనస:23
లస: పప
4509 NDX2132165
పపరర: నడగరరజ కరసవపటర

94-234/409

తసడడ:డ రరమ కకషష సససగ
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:81-8-721
వయసనస:49
లస: పప
4506 NDX2176130
పపరర: శశరసక బసడడకరటర

4498 NDX1824342
పపరర: రహహమ షపక

4523 AP151000441301
పపరర: మసరసన షపక

94-234/432

తసడడ:డ నడయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-8-725
వయసనస:59
లస: పప
94-234/1458

4526 MLJ3333747
పపరర: లకడక చసదన

94-234/433

భరస : ససరఖనడరరయణ చసదన
ఇసటట ననస:81-8-726
వయసనస:70
లస: ససస స
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4527 NDX1420553
పపరర: గగరర వరరన కకలర పర
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94-234/434

భరస : సనబభబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-8-727
వయసనస:32
లస: ససస స
4530 MLJ1883701
పపరర: సనబభబరరవప కకలర పర

94-234/437

94-234/440

94-234/443

94-234/446

94-234/450

94-234/1460

94-234/453

భరస : శవ తరరపత రరవప సరనడ
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:44
లస: ససస స

94-234/444

4538 NDX1061498
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కలమకరర

94-234/445

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:34
లస: పప
94-234/447

4543 NDX1420462
పపరర: అనత కలమమరర బసడడరర

4546 NDX2579100
పపరర: భభవన పలర పప

4549 NDX1722710
పపరర: సరసత సరనడ

94-234/456

4552 NDX0596528
పపరర: రరధ తషరకव

94-234/451

4555 NDX0995738
పపరర: కకసడమక పలర పప
భరస : శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:46
లస: ససస స

94-234/449

4544 NDX3070539
పపరర: రరజ రరవప చమరరస

94-234/1459

తసడడ:డ శకరరమగలల చమరరస
ఇసటట ననస:81-8-729
వయసనస:61
లస: పప
94-139/439

4547 NDX1420470
పపరర: నడగ జజఖత పలర పప

94-234/452

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:25
లస: ససస స
94-234/454

4550 NDX0321331
పపరర: శకలకకక పలర పప

94-234/455

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:29
లస: ససస స
94-234/457

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:40
లస: ససస స
94-234/459

4541 NDX0388330
పపరర: నతడనయయలల గగఱఱ స
తసడడ:డ మజరస గగఱఱ స
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవ తరరపత రరవప సరనడ
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : సనరరష కసనకలరరస
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:30
లస: ససస స
4554 NDX1722736
పపరర: కకకషషవనణణ సరనడ

94-234/442

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:27
లస: ససస స
4551 NDX1965294
పపరర: వనసకట లకడక కసనకలరరస

4540 NDX0343335
పపరర: వజయకలమమర పపదద ధసటట

94-234/439

4535 NDX0761973
పపరర: వజయ సతఖదతవ కకపరమణణव
పపదద ధసటటव
భరస : పపదద ధసటట వజయకలమమరव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ బసడడరర
ఇసటట ననస:81-8-729
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : రరజరరవప చమరరస
ఇసటట ననస:81-8-729
వయసనస:50
లస: ససస స
4548 NDX1420488
పపరర: వజయ లకడక పలర పప

4537 NDX0321422
పపరర: సతఖవనదసव ససదతపప గగव

4532 MLJ1890151
పపరర: సరళ కలమమరరव ససదతపప గగव

94-234/441

తసడడ:డ పడకరశరరవప పపదద ధసటట
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ ససదధపప గగ
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:72
లస: పప
4545 NDX3038510
పపరర: లకడక పరరసత చమరరస

4534 NDX0367904
పపరర: కకకసస న వజయసव పపదద ధసటటव

94-234/436

భరస : లలకరజజకబ బభబగव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : జజసఫव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:45
లస: పప
4542 NDX0341024
పపరర: జజసఫ ససదధపప గగ

94-234/438

భరస : జజసఫव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : నతడనయయలలव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:56
లస: ససస స
4539 MLJ3713542
పపరర: జజసఫव పపదధదసటటव

4531 AP151000441042
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర పర

4529 NDX1756982
పపరర: సతష కలమమర గగసటటపలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:81-8-727
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-8-727
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫव
ఇసటట ననస:81-8-728
వయసనస:38
లస: ససస స
4536 NDX0366955
పపరర: వజయకలమమరరव గగఱఱ సव

94-234/435

భరస : సరసబభశవరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-727
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-727
వయసనస:37
లస: పప
4533 MLJ3333119
పపరర: అనడనమణణव ససదతపప గగव

4528 AP151000447748
పపరర: లకకకనరసమక కకలర పరव

4553 NDX1636655
పపరర: kavitha ఆర

94-234/458

భరస : రవ పస
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:42
లస: ససస స
94-234/460

4556 NDX1965245
పపరర: వరమక ఆకలల

94-234/461

భరస : వనసకటటససరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:47
లస: ససస స
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4557 NDX1965237
పపరర: ససతమక కసనకలరరస
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94-234/462

భరస : ససత రరమయఖ కసనకలరరస
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:74
లస: ససస స
4560 NDX1061415
పపరర: నరసససహరరవప యయచసరర

94-234/465

94-234/1461

94-234/470

94-234/473

94-234/476

94-234/479

94-234/471

4570 NDX0321349
పపరర: శరఖమల బబ జరసకలల

4573 MLJ1895564
పపరర: సననల చసదడ బబ లసపటట

4576 MLJ3712619
పపరర: కలపపరసరసమ పప దతలల

94-234/482

4581 NDX0341461
పపరర: చనన కకషషव భమమమव

94-234/485

4579 MLJ3713633
పపరర: మరరఖమనव పఠరనव

94-234/474

తసడడ:డ పపద నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:67
లస: పప

94-234/477

4585 MLJ3324027
పపరర: కరరమగలమరव షపకव
తసడడ:డ గగసव
ఇసటట ననస:81-8-733
వయసనస:33
లస: పప

94-234/469

4568 NDX0321307
పపరర: రరజరశసరర బబ జరననకలమ

94-234/472

4571 NDX1304336
పపరర: చన రరయగడడ బబ జరసకలల

94-234/475

4574 NDX0310904
పపరర: రవసదడ రరడడడ ఏడడపరళళ

94-234/478

తసడడ:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:37
లస: పప
94-234/480

94-234/481
4577 MLJ3713625
పపరర: సతఖనడరరయణ రరజव సరరకకసడव

తసడడ:డ సరసబశవరరజव
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:47
లస: పప
94-234/483

4580 MLJ1892389
పపరర: సనరరషరబబగ బబ లశశటట

94-234/484

తసడడ:డ లకడకనరసససహరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:57
లస: పప
94-234/486

తసడడ:డ బగడత సరహహబव व
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:75
లస: పప
94-234/488

4565 NDX1304302
పపరర: సరయ సనషమమ బబ లశశటట

తసడడ:డ సనబభబరరయడస బబ జరసకలల
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సధడరరర నव
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:51
లస: పప
4582 MLJ3324290
పపరర: ఆజసవలव షపకव

94-234/467

భరస : హహమమ చసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:40
లస: పప

4578 NDX0341438
పపరర: చనన వనసకటటశసరరరవపव
రరవపలపలర व
తసడడ:డ గగరవయఖव
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:51
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-8-733
వయసనస:67
లస: ససస స

4567 NDX0306886
పపరర: సననత ఏడడపరల

4562 MLJ3713567
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

భరస : సననల చసదడ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరష బభబగ బబ లసపటట
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరయగడడ బబ జరసకలల
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:40
లస: పప

4584 NDX1304278
పపరర: అననపవరషమక గగడవరరస

94-234/468

భరస : సనబభబరరయగడడ బబ జరసకలల
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరయగడడ బబ జరసకలల
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:30
లస: పప
4575 NDX0310961
పపరర: రరజజ శశఖర రరవప బబ జరసకలల

4564 NDX2132181
పపరర: సనధడరరణణ గసడడకకట

94-234/464

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : సనరరష బభబగ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:52
లస: ససస స
4572 NDX0310235
పపరర: రవసదడ రరయగడడ బబ జరసకలల

94-234/466

భరస : ససవర కలమమర గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర బబ జరసకలల
ఇసటట ననస:81-8-732
వయసనస:34
లస: ససస స
4569 MLJ1899020
పపరర: నరకల బబ లశశటట

4561 NDX2455368
పపరర: సనరరష కసనకలరరస

4559 NDX1636648
పపరర: రవ పస

తసడడ:డ పసచచమమతష పస
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కసనకలరరస
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:21
లస: ససస స
4566 NDX0996231
పపరర: భవరన బబ జరసకలల

94-234/463

తసడడ:డ దన లల తషరక
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-730
వయసనస:45
లస: పప
4563 NDX2752426
పపరర: భభరగ వ పలర పప

4558 NDX1628785
పపరర: రమమశ తషరక

4583 NDX0321380
పపరర: ససతతష కలమమరర భమమమ

94-234/487

భరస : చననకకషష
ఇసటట ననస:81-8-733
వయసనస:37
లస: ససస స
94-234/489

4586 MLJ3713559
పపరర: రరజరశసరరరవప భమమ

94-234/490

తసడడ:డ చనన కకషష
ఇసటట ననస:81-8-733
వయసనస:37
లస: పప
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94-234/491

భరస : యలమసద శకకరకలళస
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:31
లస: ససస స
4590 NDX0321265
పపరర: సనధడరరణణ పబబశశటట

94-234/494

94-234/497

తసడడ:డ రమమశ పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:27
లస: పప
4596 AP151000441078
పపరర: నగరష బభబగ ఇనకకలలర

94-234/500

94-234/503

94-234/505

94-234/508

94-234/511

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:41
లస: పప

4600 NDX2759512
పపరర: సరససత ఇసకకలలర

4603 NDX0995761
పపరర: నరకల జజఖత గరరర పరటట

4606 NDX0994301
పపరర: ససతడమహలకడక గరరర పరటట

4609 MLJ1885268
పపరర: అశశకలకమమర ఇనకకలలర

94-234/514

4612 MLJ3713492
పపరర: శకనవరసరరవపव మసడవव

94-234/501

4615 AP151000441239
పపరర: వనసకటరరమమరరవప ఇనకకలలర
తసడడ:డ వరశశఖరరరవప ఇనకకలలర
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:44
లస: పప

94-234/499

4598 NDX0343541
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప కకతత
స రర

94-234/502

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:53
లస: పప
94-234/1462

4601 NDX2325918
పపరర: కలమఖణణ జరటట

94-234/504

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జటట
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:25
లస: ససస స
94-234/506

4604 NDX0827592
పపరర: జరటట నడగమణణ

94-234/507

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:46
లస: ససస స
94-234/509

4607 NDX0828467
పపరర: మలర మమడడ వనసకట రతనస

94-234/510

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:65
లస: ససస స
94-234/512

4610 NDX2132199
పపరర: ససవర కలమమర గసడడకకట

94-234/513

తసడడ:డ నడగమర బభబగ గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:36
లస: పప
94-234/515

తసడడ:డ శవయఖव
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:38
లస: పప
94-234/517

94-234/496

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరశశఖర
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:36
లస: పప
4614 MLJ3713484
పపరర: రవకలమమర మలలర మమడడ

4595 MLJ3324324
పపరర: రబభబన షపక

94-234/498

భరస : సపసదయఖ
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:32
లస: పప
4611 MLJ1881648
పపరర: పవరషచసదడ రరవప ఇసకకలలర

4594 MLJ1898436
పపరర: నవననకమమరव గరరకపరటటव

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:57
లస: ససస స
4608 MLJ3713658
పపరర: శకనవరస జరటట

భరస : ఓబయఖव
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:60
లస: ససస స

4597 NDX0667576
పపరర: రమమష పబబశశటట

94-234/493

4592 NDX0828046
పపరర: వనమమరర కరమమశసరరव

భరస : సరయ మలలర ససర రరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : వరసన
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:29
లస: ససస స
4605 AP151000447475
పపరర: దనలకకక ఇనకకలలర

94-234/495

తసడడ:డ గగరవయఖ పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ షరరద
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:60
లస: పప
4602 NDX0828236
పపరర: జరటట హహహమమవత

4591 NDX2104750
పపరర: రగజజ రతన కలమమరర గగసడడ

4589 NDX0321067
పపరర: లకకకకలమమరర కకతత
స రర

భరస : రరమకకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశసశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:40
లస: పప
4599 AP151000441357
పపరర: గగస షపక

94-234/492

భరస : వనసకట రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-8-734
వయసనస:45
లస: ససస స
4593 NDX1616285
పపరర: బభల మణణకసఠ పబబశశటట

4588 MLJ1885912
పపరర: అసజన దతవ ఇనకకలలర

94-234/516
4613 MLJ3713526
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప గరరర పరటట

తసడడ:డ సపసదయఖ
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:38
లస: పప
94-234/518

4616 NDX1304369
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప కకతత
స రర

94-234/519

తసడడ:డ గగపరల రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:57
లస: పప
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4617 MLJ1897099
పపరర: సరయమలలర శసరరరవప గగసడడ

94-234/520

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:60
లస: పప
4620 NDX0310623
పపరర: నడగరశసరరరవప మలలర మమడడ

94-234/523

94-237/979

94-234/527

94-234/528

94-234/1265

94-234/533

94-234/536

తసడడ:డ నడగరసదడస చనకరక
ఇసటట ననస:81-8-741
వయసనస:42
లస: పప

4630 MLJ3713476
పపరర: రరమమరరవప కరమమశశటట

4633 AP151000447129
పపరర: మహహన తతకల

4636 AP151000447538
పపరర: రరమ ససతమక కకతస పలర

4639 AP151000441066
పపరర: కకషరషరరవప కకతస పలర

94-234/538

4642 MLJ3333226
పపరర: శవపరరసత చనకరక

94-234/529

4645 MLJ3324381
పపరర: నడగరసదడస చనకరక
తసడడ:డ బసవకకటయఖ చనకరక
ఇసటట ననస:81-8-741
వయసనస:67
లస: పప

4625 NDX1304633
పపరర: అననరరధడ దరరర

94-234/526

4628 NDX2599264
పపరర: సరయ చసదన మలలమగదద

94-140/559

4631 MLJ3713468
పపరర: సరసబయఖ కరమమశశటట

94-234/530

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-8-739
వయసనస:66
లస: పప
94-234/531

4634 MLJ1887470
పపరర: లకడక ఆకక

94-234/532

భరస : చసపసరయఖ ఆకక
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:50
లస: ససస స
94-234/534

4637 AP151000441256
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తతకల

94-234/535

తసడడ:డ అమకయఖ తతకల
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:49
లస: పప
94-234/537

4640 NDX1117803
పపరర: రరవత తతకల

94-235/751

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:27
లస: ససస స
94-234/539

భరస : నడగరసదడస చనకరక
ఇసటట ననస:81-8-741
వయసనస:61
లస: ససస స
94-234/541

94-234/1264

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:81-08-739
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:67
లస: పప

భరస : శవ నడగ వర పడసరద చనకక
ఇసటట ననస:81-8-741
వయసనస:41
లస: ససస స
4644 MLJ1887629
పపరర: శవనడగవరపడసరద చనకరక

94-235/750

భరస : భభసకర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:53
లస: పప
4641 NDX2191708
పపరర: శవ నడగ భగవననశసరర చనకక

4627 NDX1175918
పపరర: భవరన మలర మమడడ

4622 NDX2683647
పపరర: శకనవరస రరవప జరటట

భరస : వనసకటటశసరరర దరరర
ఇసటట ననస:81-8-737
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:81-8-740
వయసనస:57
లస: ససస స
4638 MLJ1897479
పపరర: చసపసరయఖ ఆకక

94-234/525

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-8-739
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:81-8-739
వయసనస:20
లస: ససస స
4635 AP151000447193
పపరర: పరరసత దతవ కకతస పలర

4624 NDX1862201
పపరర: నడగమణణ దరరర

94-234/522

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:31
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర మలర మమడడ
ఇసటట ననస:81-8-737
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదనరరవव
ఇసటట ననస:81-8-739
వయసనస:29
లస: పప
4632 NDX2600401
పపరర: సర

94-234/524

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దరరర
ఇసటట ననస:81-8-737
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-8-737
వయసనస:51
లస: పప
4629 MLJ3712551
పపరర: సనరరషానव తషలససव

4621 NDX2325892
పపరర: సపసదయఖ గరరర పరటట

4619 NDX0310656
పపరర: వనసకటటశసరరర కసచరర

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ జజర రర
ఇసటట ననస:81-8-736
వయసనస:38
లస: పప
4626 MLJ3712544
పపరర: వనసకటటశసరరర దరరశ

94-234/521

తసడడ:డ నడగభమషణస
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:81-8-735
వయసనస:68
లస: పప
4623 NDX2829216
పపరర: మన సతష జజర రర

4618 AP151000441032
పపరర: వరశశఖరరరవప ఇనకకలలర

4643 MLJ1895556
పపరర: నడగమలలర శసరరరవప చనకరక

94-234/540

తసడడ:డ నడగరసదడస చనకరక
ఇసటట ననస:81-8-741
వయసనస:36
లస: పప
94-234/542

4646 NDX2638716
పపరర: జయ పడకరశ యలమసచల

94-234/1266

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:81-8-742
వయసనస:18
లస: పప
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4647 MLJ1892660
పపరర: కకటటశసరర ఎలమసచ
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94-234/543

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-8-742/1
వయసనస:35
లస: ససస స

4648 NDX2191658
పపరర: సరయరరస యలమసచ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:81-8-742/1
వయసనస:23
లస: పప

4650 AP151000441334
పపరర: సరసబశవరరవప యలమసచ

94-234/546

తసడడ:డ తడతయఖ
ఇసటట ననస:81-8-742/1
వయసనస:47
లస: పప

4651 AP151000441335
పపరర: తడతయఖ యలమసచ

94-234/550

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:33
లస: ససస స

4654 NDX0994152
పపరర: మసగమక ఉలర

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:37
లస: పప
94-238/955

భరస : హననమసత రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:39
లస: ససస స
94-234/558

94-234/561

94-234/564

4666 NDX1649971
పపరర: పతస సనబభబరరవప

4669 MLJ1892363
పపరర: భకస గగసజజव

94-234/567

4672 MLJ3324316
పపరర: జయరరవప యస

94-234/556

4675 NDX2635464
పపరర: మణణకసఠ వరలశశటట
తసడడ:డ శవపడసరద వరలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:19
లస: పప

4655 NDX0836726
పపరర: ఉలర రరసబభబగ

94-234/552

4658 AP151000441116
పపరర: కశయఖ ఉలర

94-234/555

4661 NDX0321141
పపరర: మలలర శసరరव పతడసव

94-234/557

భరస : వనసకటసనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:33
లస: ససస స
94-234/559

4664 NDX1628934
పపరర: నడగరశసరమక వరలశశటట

94-234/560

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:56
లస: ససస స
94-234/562

4667 NDX1628876
పపరర: ససవర పడసరద వరలశశటట

94-234/563

తసడడ:డ వరరసజననయగలల వరలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:46
లస: పప
94-234/565

4670 MLJ3713450
పపరర: దనరరగరరవప ఉడత

94-234/566

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:55
లస: పప
94-234/568

తసడడ:డ జజక బ
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:66
లస: పప
94-234/1267

94-234/549

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖసव
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖव
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద వలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:22
లస: పప

94-234/554

తసడడ:డ పతస నరసయఖ
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:51
లస: పప

4674 NDX2632818
పపరర: పడశరసత వలశశటట

4663 AP151000447745
పపరర: నడసచడరమక పతస

4652 NDX0827733
పపరర: ఉలర వనసకట మహలకడక

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:30
లస: పప

భరస : పపదనరసయఖ
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరగరరవప
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:30
లస: పప

4671 AP151000441108
పపరర: పపద నరసయఖ పతస व

94-234/551

తసడడ:డ బభలయఖ ననడబలల
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ససవర పడసరద వరలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:36
లస: ససస స

4668 NDX0310375
పపరర: కకటటశసరరరవపव తషమకలव

4660 NDX1965161
పపరర: రరమ దతవ ననడబలల

94-234/545

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:53
లస: పప

4659 NDX2599256
పపరర: నడగ కలమమరర ఇననమమరర

4665 NDX0669986
పపరర: శకనవరస ఉడతడ

94-234/547

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:81-8-745
వయసనస:56
లస: ససస స

94-234/553 4657 NDX0907212
4656 NDX0379719
పపరర: మగరళ లకడక కకషరషరరవప గగడవరరస
పపరర: రవసదడ కకటభ

4649 NDX0413419
పపరర: రవతతజ యలమసచ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-742/1
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:81-8-742/1
వయసనస:77
లస: పప

4653 NDX1196807
పపరర: రమణణ ఉలర

4662 NDX1628827
పపరర: జయ లకడక వరలశశటట

94-234/544

4673 NDX0310524
పపరర: నరసయఖव పడతసव

94-234/569

తసడడ:డ అచచయఖव
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:71
లస: పప
94-234/1268

4676 NDX2681203
పపరర: మణణకసఠ వలశశటట

94-234/1269

తసడడ:డ శవపడసరద వలశశటట
ఇసటట ననస:81-8-746
వయసనస:18
లస: పప
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4677 NDX1672113
పపరర: గగశయ షపక
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94-234/570

భరస : హహసపసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-8-747
వయసనస:41
లస: ససస స
4680 NDX0310326
పపరర: హహసపసన బభషర షపక

94-234/573

94-234/576

తసడడ:డ అపరరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:59
లస: పప
4689 NDX1176445
పపరర: దడవవద షపక

94-234/582

94-234/585

తసడడ:డ భభసకర రరవప చమట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:33
లస: పప
4698 NDX3074226
పపరర: శసకర పడసరద పప లశశటట

4704 NDX2132108
పపరర: మమనక రరమసపటట
తసడడ:డ శకనన రరమసపటట
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:23
లస: ససస స

94-234/577

94-234/1464

4687 NDX0995928
పపరర: శవనడగరసదడస శరఖమమరర

94-234/580

94-234/583

4693 NDX1304294
పపరర: శవ లకడక సస హహచ

94-234/586

94-234/589

4688 NDX0413492
పపరర: కకటటశసరరరవపव శరఖమమరరव

94-234/581

4691 NDX1176437
పపరర: మమలమల షపక

94-234/584

4694 NDX0341701
పపరర: శకరరమకలమమరव అమనగసటటव

94-234/587

4697 NDX2927697
పపరర: శసకర పడసరద పప లశశటట

94-234/1463

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:62
లస: పప
94-234/1465

4700 NDX2758670
పపరర: హససన చమట

94-234/1466

భరస : శవ కకటటశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:32
లస: ససస స
94-234/1468

తసడడ:డ శసకర పడసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:21
లస: పప
94-234/590

94-234/578

తసడడ:డ రసగరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:30
లస: పప

4696 NDX0384263
పపరర: భభసకరరరవప చమట

4702 NDX3133287
పపరర: రవ తతజ పప లశశటట

4685 MLJ3713518
పపరర: భభసకరव జలలర పలర व

తసడడ:డ ననననసర
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:45
లస: పప

భరస : శసకర పడసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:52
లస: ససస స
94-234/1467

94-234/575

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:30
లస: పప

4690 MLJ1897370
పపరర: సరసబశవరరవపव శరకమమరరव

4699 NDX2807394
పపరర: మధవ పప లశశటట

4682 NDX0995829
పపరర: దనరరగదతవ శరఖమమరర

తసడడ:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:62
లస: పప
4701 NDX2807709
పపరర: పవన వనసకట సరయ కకషష
పప లశశటట
తసడడ:డ శసకర పడసరద
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:24
లస: పప

4684 NDX1616251
పపరర: సనబభబరరవప పతస

తలర : రసగమక నలర క
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:59
లస: ససస స
94-234/588

94-234/572

భరస : మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలలव व
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:49
లస: పప
4695 NDX0310441
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప చమట

94-234/574

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-8-749
వయసనస:36
లస: పప
4692 NDX0341685
పపరర: వనసకటటశసరరరవప శరకమమరర

4681 NDX2090306
పపరర: రమమదతవ శరఖమమరర

తసడడ:డ నరసయఖ పతస
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:36
లస: పప
94-234/579

4679 NDX0954065
పపరర: సనభభన షపక

తసడడ:డ జరసలమ
ఇసటట ననస:81-8-747
వయసనస:51
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర శరఖమమరర
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-748
వయసనస:33
లస: పప
4686 NDX1061407
పపరర: మహహశసరరరవప శరఖమమరర

94-234/571

తసడడ:డ నరసయఖव
ఇసటట ననస:81-8-747
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ సపసదడ
ఇసటట ననస:81-8-747
వయసనస:53
లస: పప
4683 MLJ3713443
పపరర: పడవణ కలమమర శరఖమమరర

4678 NDX0310300
పపరర: సనబభబరరవపव పడతసव

4705 NDX2132090
పపరర: ఆదధలకడక గగసటటరర
భరస : ససరరఖ నడరరయణ గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:34
లస: ససస స

4703 NDX2929453
పపరర: రవతతజ పప లశశటట

94-234/1469

తసడడ:డ శసకర పడసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-750
వయసనస:21
లస: పప
94-234/591

4706 NDX0321604
పపరర: శవకలమమరర చటటటటట

94-234/592

భరస : వనసకటదనరరగపడసరదన
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:33
లస: ససస స
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94-234/593

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:38
లస: ససస స
94-234/596

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:54
లస: ససస స

4711 NDX1198951
పపరర: రసగనడయకమక యరమమల

94-234/599

తసడడ:డ జజన బభష
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:33
లస: పప

4714 AP151000441515
పపరర: ససరఖనడరరయణ గగసటటరర

94-234/597

భరస : వరయఖ మలలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:45
లస: ససస స

4717 NDX3209236
పపరర: పపరమక మలలబబ ఈనడ

94-234/600

94-234/602

భరస : జ.యస.యల.వ. కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:81-8-753
వయసనస:31
లస: ససస స

4720 NDX2367100
పపరర: హహమ లత కకతత
స రర

94-234/1470

94-234/605

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:24
లస: పప

4723 NDX0341545
పపరర: హరర సతష కకతత
స రర

94-234/603

94-234/608

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:37
లస: పప

4726 MLJ3713427
పపరర: భభననపడకరషव కకతత
స రరव

94-234/606

94-234/612

తసడడ:డ రగశయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:68
లస: పప
94-233/1033

4729 NDX2843498
పపరర: కలమమరర ఇననమమరర

4721 AP151000447144
పపరర: ససతడరరవమక కకతత
స రర

4724 NDX2367126
పపరర: భభణగ పడకరశ కకతత
స రర

94-234/609

4727 NDX0667444
పపరర: శకనవరసరరవప కకతత
స రర

94-234/610

తసడడ:డ పపనడనరరవప
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:63
లస: పప
94-231/1192

4730 NDX2682540
పపరర: లకడక కకతత
స రర

94-233/1032

4733 NDX2679454
పపరర: లకడక కసఠమక ఇననమమరర

4735 NDX2937035
పపరర: కలమమరర ఇననమమరర

94-234/604

94-234/607

4732 SGE0704163
పపరర: అననష కకతష
స రర

4734 NDX2872356
పపరర: శకనవరస రరవప ఇననమమరర

తసడడ:డ వనసకట సనబబ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:50
లస: పప

94-235/752

భరస : వనసకటటశసరరర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకతష
స రర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:27
లస: ససస స

94-234/1471

4718 NDX1338649
పపరర: పపలవరరస కవత

భరస : లకడక శకనవరస రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : హననమసత రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:40
లస: ససస స

94-234/601

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:37
లస: పప

4728 NDX2382372
పపరర: కకటటశసర రరవప దతవరకకసడ

4715 NDX0341511
పపరర: వనసకట దనరరగ పడసరద చటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:34
లస: పప

4725 NDX2382398
పపరర: శవ కలమమర దతవరకకసడ

94-234/598

భరస : దతవదడసన కవత
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : భభణగ పడకరశ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-8-754
వయసనస:32
లస: ససస స

4722 NDX2382406
పపరర: ఇరమయమ దతవరకకసడ

4712 NDX2132116
పపరర: సరయ కకషష రరడడడ యరరమల

తసడడ:డ నడసరయఖ
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వరయఖ మలలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:41
లస: ససస స

4719 NDX0387928
పపరర: వనసకట శరరష గగడవరరస

94-234/595

తసడడ:డ కకటట రరడడడ యరరమల
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:41
లస: పప
94-234/1271

4709 NDX1196781
పపరర: సపసదడ బ SK

భరస : మరర వల
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:61
లస: ససస స

4713 NDX1176452
పపరర: సపసదడ షపక

4731 NDX2645133
పపరర: నడగకలమమరర ఇననమమరర

94-234/594

భరస : శకననव
ఇసటట ననస:81-8-752
వయసనస:41
లస: ససస స

4710 AP151000447522
పపరర: కగశలఖ గగసటటరర

4716 NDX2676419
పపరర: పపరమక మలలబబ ఈనడ

4708 MLJ1892918
పపరర: రసగమకव రరమశశటట व

94-233/1034

94-234/1272

భరస : వనసకట సనబబ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:74
లస: ససస స
94-234/1472

భరస : లకడక శకనవరస రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:40
లస: ససస స

4736 NDX2648053
పపరర: లకడక కరసతమక ఇనడనమమరర

94-237/834

భరస : వనసకట సనబబరరవప ఇనడనమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:75
లస: ససస స
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94-237/835 4738 NDX2636876
94-239/946 4739 NDX1196831
4737 NDX2599215
పపరర: హననమసత రరవప ఇననమమరర
పపరర: లకడక శకనవరసరరవప ఇననమమరర
పపరర: భభననచసదధక
డ ర కకట

తసడడ:డ సనబబ రరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:39
లస: పప
4740 AP151000447586
పపరర: రమమదతవ కకట

94-233/915

భరస : కకణతయఖ కకట
ఇసటట ననస:81-8-756
వయసనస:57
లస: ససస స
4743 NDX0667485
పపరర: జలమన సయఖద

94-234/615

94-234/617

94-234/620

94-234/623

94-234/626

94-234/629

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:37
లస: పప
4764 NDX2034304
పపరర: దదపసస పప లశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:24
లస: ససస స

4750 AP151000447643
పపరర: మమహబగనన సయఖద

4753 NDX2090330
పపరర: రరహనడ షపక

4756 NDX2090322
పపరర: సబర షపక

4759 NDX0978445
పపరర: ససజవరరవప గగరసటర

4762 NDX0978734
పపరర: వనణగ గడడ స

4765 NDX1965286
పపరర: సనషక మమలలసపరటట
భరస : శకనవరస రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:25
లస: ససస స

94-234/619

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:38
లస: ససస స
94-234/621

4751 AP151000447642
పపరర: మమహహదద న బసయఖద

94-234/622

భరస : లతఫ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:73
లస: ససస స
94-234/624

4754 NDX0994038
పపరర: సననత గగరసటర

94-234/625

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:29
లస: ససస స
94-234/627

4757 NDX0993972
పపరర: శరరద గగరసటర

94-234/628

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:54
లస: ససస స
94-234/630

4760 NDX2090363
పపరర: రరయమజ షపక

94-234/631

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:34
లస: పప
94-234/633

తసడడ:డ లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:49
లస: పప
94-234/635

94-234/1273

94-234/618 4748 MLJ3333648
4747 NDX1304260
పపరర: అజమగననసర బబగస మహమకద
పపరర: అససఫ
డ వన షపక

తసడడ:డ రరమదడసన
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:29
లస: పప
94-234/632

4745 NDX2603751
పపరర: ఘనబ షపక
తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:81-8-757
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:29
లస: పప
4761 NDX0978452
పపరర: ఉమమ శసకర గగరసటర

94-234/616

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : వనణగ
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:27
లస: ససస స
4758 NDX0978155
పపరర: రవకకరణ గగరసటర

4744 AP151000441601
పపరర: కమమల సయఖద

94-234/614

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:81-8-757
వయసనస:42
లస: పప

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:28
లస: పప
4755 NDX0993907
పపరర: నడగరసదడస గడడ స

4742 NDX0667121
పపరర: మసరసన వల షపక

94-234/613

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప ఖమకస
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:41
లస: ససస స
4752 NDX1965138
పపరర: సనభభన షపక

4741 NDX0666958
పపరర: జజన సయఖద

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-757
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-8-757/1
వయసనస:25
లస: ససస స
4749 NDX1528852
పపరర: ఖమకస కలమమరర

భరస : శవపడసరద కకట
ఇసటట ననస:81-8-756
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-757
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-8-757
వయసనస:46
లస: పప
4746 NDX1965104
పపరర: సలమక షపక

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-8-755
వయసనస:50
లస: పప

94-233/914

4763 NDX2090348
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-234/634

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-8-758
వయసనస:54
లస: పప
94-234/636

4766 MLJ3333663
పపరర: సనజజత మసదడడ

94-234/637

భరస : వనసకటరతనస మసదడడ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:37
లస: ససస స
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4767 NDX0996009
పపరర: అరరణ పప లశశటట
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94-234/638

భరస : శకనవరస ఆనసద
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:44
లస: ససస స
4770 AP151000447606
పపరర: పసచచమక మసదడడ

94-234/639

భరస : వరయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:47
లస: ససస స
94-234/641

భరస : రరజయఖ మసదడడ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:67
లస: ససస స
4773 NDX1420496
పపరర: నరరసదడ దసదధ

4768 NDX1965187
పపరర: అనససరఖ మమలలసపరటట

94-234/644

తసడడ:డ పసచతచశసర రరవప దసదధ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:29
లస: పప

4771 NDX1304575
పపరర: మణణ కలమమర పప లశశటట

4769 MLJ3333010
పపరర: పరరసత అడపర

భరస : రరమమరరవప అడపర
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:53
లస: ససస స
94-234/642

4772 NDX2455624
పపరర: శక కరసత అపరల
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అపరల
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:27
లస: పప

4774 NDX1965153
పపరర: శకనవరస రరవప మమలలసపరటట

4775 MLJ3324845
పపరర: వనసకటరతనస మసదడడ

94-234/647 4777 MLJ3324241
4776 NDX1390079
పపరర: శకనవరస ఆనసద రరవప పప లశశటట
పపరర: రరమమరరవప అడప

94-234/645

94-234/648

4778 NDX2643740
పపరర: శకనవరసరరవప మసదడడడ

తసడడ:డ రసగరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:59
లస: పప

94-234/1473
4779 NDX2862977
పపరర: వనసకట నడగ శకనవరస రరవప శన
శశటట
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ శన శశటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:42
లస: పప

4780 NDX2862894
పపరర: నడగ మణణ శన శశటట

భరస : వనసకట నడగ శకనవరస రరవప శన శశటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బసడడరర
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:36
లస: పప

4782 SQX2048247
పపరర: శకనవరస రరవప మసడడదధ

4783 NDX2686004
పపరర: సనరరశ గగమకడడ

4784 NDX0558916
పపరర: పడశరసత వనలలగగరర

4785 NDX2645265
పపరర: లమవణఖ గగమకడడ
తసడడ:డ పడసరధ గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:20
లస: ససస స
4788 NDX2641025
పపరర: నసకరతనస గగమకడడ

94-237/836

తసడడ:డ తరరకకనదరర దతవనసదడ ఆచడరర
ఇసటట ననస:81-8-762
వయసనస:25
లస: పప

94-5/1093

4789 NDX2640894
పపరర: లమవణఖ గగమకడడ

94-234/1476

4792 NDX3051836
పపరర: తరరకకనదరర బల కకషష

94-234/1276

4795 NDX2648475
పపరర: మలర క కకమమర
తసడడ:డ శకనన కకమమర
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:20
లస: ససస స

94-235/753

94-204/518

4787 NDX2913648
పపరర: పడసరద గగమకడడ

94-234/1475

తసడడ:డ ససరఖ రరవప గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:54
లస: పప
94-237/837

4790 NDX0569665
పపరర: చసదడ శశఖర కదధరర

94-234/649

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-8-762
వయసనస:45
లస: పప
94-234/1477

తసడడ:డ తరరకకనదరర దతవనసదడ ఆచడరర
ఇసటట ననస:81-8-762
వయసనస:34
లస: పప
94-234/1479

4781 NDX1175876
పపరర: సతఖనడరరయణ బసడడరర

భరస : సనధడకర వనలలగగరర
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : తరరకకనడడ దతవనసదడ
ఇసటట ననస:81-8-762
వయసనస:48
లస: ససస స
4794 NDX3042801
పపరర: తరరకకనదరర భభనన చసదడ

94-234/1474

తసడడ:డ పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:18
లస: పప

భరస : పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:48
లస: ససస స
4791 NDX3041712
పపరర: తరరకకనడడ గగవసదమక

4786 NDX2645182
పపరర: సనరరష గగమకడడ

94-234/1274

తసడడ:డ వనసకట రతనస మసదడడడ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గగమకడడ
ఇసటట ననస:81-8-761
వయసనస:18
లస: పప
94-234/1275

94-234/646

తసడడ:డ రరజయఖ మసదడడ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మసడడదధ
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:20
లస: పప

94-234/643

తసడడ:డ శకనవరస ఆనసద రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:81-8-759
వయసనస:35
లస: పప

95-4/1071

94-234/640

4793 NDX3051869
పపరర: పపరరపప యనడ దనరగ భవన

94-234/1478

భరస : పపరరపప యనడ వనసకటటష
ఇసటట ననస:81-8-762
వయసనస:27
లస: ససస స
94-209/919

4796 NDX1304245
పపరర: పపడమనల జనన

94-234/650

భరస : సరయ బభబగ జనన
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:27
లస: ససస స
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పపరర: పదక నడనబభల
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94-234/651

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:41
లస: ససస స
94-234/654

తసడడ:డ సనబభబరరవప చలర
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:56
లస: పప
94-234/657

భరస : శకనన కకమరర
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:39
లస: ససస స
94-234/660

తసడడ:డ గగరరవపలల తషరక
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:36
లస: పప
94-234/1480

94-234/664

4807 NDX0379636
పపరర: గగరరవపలల తషరక

4810 NDX2843050
పపరర: శకకరసత మతతరర

4813 NDX0667741
పపరర: వజయలకడక పరలకరయల

94-234/667

4816 NDX0853226
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పరలకరయల

భరస : ఫణణరరజజ
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:44
లస: ససస స

4819 MLJ3333556
పపరర: ససత కరజజव

94-234/673

4822 NDX0310722
పపరర: రవ తతట

94-234/1481

4805 NDX2132256
పపరర: వజయ కలమమర కకమమర

94-234/659

4808 NDX2669000
పపరర: గగపరల కకషష పపటటటట

94-234/1277

4811 NDX2063097
పపరర: శకవలర పరలమకరయల

94-234/663

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:24
లస: ససస స
94-234/665

4814 NDX0539684
పపరర: వర రరఘవమక పరలలటట

94-234/666

భరస : వనసకటటశసరరర పరలలటట
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:65
లస: ససస స
94-234/668

4817 NDX0560805
పపరర: జనడరరనడడవప మమటటరర

94-234/669

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమటటరర
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:70
లస: పప
94-234/671

4820 NDX2025576
పపరర: సరయ మణణకసఠ కరజజ

94-234/672

తసడడ:డ ఫణణ రరజజ కరజజ
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:23
లస: పప
94-234/674

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-766
వయసనస:42
లస: పప

94-234/656

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:74
లస: ససస స

94-234/675 4825 MLJ3324191
4824 NDX0441832
పపరర: వనసకట రరమమననజ నడగమణణ శశటట
పపరర: జజశఫ పపదద ధసటటव

భరస : వనసకటశవనడగరశసరరరవప శశటట
ఇసటట ననస:81-8-766
వయసనస:33
లస: ససస స

94-234/662

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:48
లస: పప
94-234/670

4802 NDX1389543
పపరర: సనపసడయ తషరక తషరక

తసడడ:డ శకనన కకమమర
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జనడరరనడడవప మమటటరర
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:47
లస: పప

94-234/658

తసడడ:డ మధనసనధనరరవప మతతరర
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:18
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష పపటటట
ఇసటట ననస:81-8-764/1
వయసనస:29
లస: ససస స

4821 MLJ3324522
పపరర: ఫణణరరజజ కరజజ

4804 NDX0596601
పపరర: బబబ తషరక

94-234/653

భరస : శకనన తషరక
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లచచయఖ తషరక
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ మదనససధన రరవప మతతరర
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:20
లస: పప

4818 MLJ3333465
పపరర: లకకకరరజరశసరర కరజజ

94-234/655

భరస : గగరరవపలల తషరక
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:55
లస: ససస స

4806 MLJ3712593
పపరర: బభలకకషష తషరక

4815 NDX0560797
పపరర: మధనససధనరరవప మమటటరర

4801 NDX2160356
పపరర: శవ పరరసత కకమమర

4799 NDX1061431
పపరర: బభలయఖ నడనడబభల

తసడడ:డ చన గగసడయఖ
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:46
లస: పప

తలర : రరజరశసరర కకమమర
ఇసటట ననస:81-8-764
వయసనస:24
లస: ససస స

4803 NDX0596650
పపరర: rajeswari కకమరర

4812 NDX1593905
పపరర: పదడకవత పపటటట

94-234/652

తసడడ:డ సనబభబరరవప చమట
ఇసటట ననస:81-8-763
వయసనస:41
లస: పప

4800 MLJ3712601
పపరర: శశషర ఆనసద కలమమర చలర

4809 NDX2843076
పపరర: జగదదశ కలమమర మతతరర

4798 NDX0388355
పపరర: వనసకటటశసరరరవప చమట

94-234/1278
4823 NDX2708980
పపరర: భవఖ వనసకట నడగ పవన కరజజ

తసడడ:డ ఫణణ రరజ కరజజ
ఇసటట ననస:81-8-765
వయసనస:20
లస: ససస స
94-234/676

4826 AP151000441267
పపరర: వనసకటశవనడగరశసరరరవప శశటట

94-234/677

తసడడ:డ లసగయఖ శశటట
ఇసటట ననస:81-8-766
వయసనస:43
లస: పప
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4827 AP151000441182
పపరర: లసగయఖ శశటట

94-234/678

తసడడ:డ చతననయఖ శశటట
ఇసటట ననస:81-8-766
వయసనస:72
లస: పప
4830 NDX0667535
పపరర: మగరళకకషష పప ననకసటట

94-234/681

94-234/684

94-234/687

94-234/690

94-234/693

94-234/696

94-234/699

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:86
లస: పప

4840 NDX2367001
పపరర: ఆదధనడరరయణ అరవపలర

94-234/702

94-234/691

4835 MLJ3712577
పపరర: అరరణ కలమమరव రరవపలపలర व

4838 AP151000441094
పపరర: నడగరశసరరరవప తతననగగసటర

4841 NDX1391036
పపరర: రమమ దతవ కకలమర

4849 NDX0539635
పపరర: వజయలకడకव రరగసव

4852 NDX0341099
పపరర: పడసరదనరరవపव తషలససव

4855 NDX2777381
పపరర: సరయ ససదదప ససగవరపప
తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:19
లస: పప

94-234/689

94-234/692

94-234/694 4844 MLJ3712569
4843 NDX0342147
పపరర: ధననసజయ బభలభభసకర కకలమర
పపరర: సనరరష కలమమర ఇజరగరన

4846 NDX0995944
పపరర: సరళ తషలసస

94-234/686

భరస : చచడతశసరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:81-8-771
వయసనస:45
లస: ససస స
94-234/695

తసడడ:డ శవయఖ ఇజరగరన
ఇసటట ననస:81-8-771
వయసనస:42
లస: పప
94-234/697

4847 NDX1196906
పపరర: భమలకకక శనగదరరపప

94-234/698

భరస : శవయఖ సనగవరపప
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:39
లస: ససస స
94-234/700

4850 NDX0539544
పపరర: లకకకకరసతస కకడడల

94-234/701

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:75
లస: ససస స
94-234/703

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:53
లస: పప
94-234/705

94-234/683

తసడడ:డ శవరరమయఖ తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:72
లస: పప

భరస : శవ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప సనగవరపప
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:46
లస: పప
4854 MLJ3712536
పపరర: రరమయఖ కకడడల

94-234/688

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:49
లస: ససస స
4851 NDX1061282
పపరర: శవయఖ శనగవరపప

4837 AP151000441062
పపరర: రమమష కలమమర తతననగగసటర

4832 NDX1420512
పపరర: లకడక పడసనడన వవర

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ చచడతశసరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:81-8-771
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:81-8-771
వయసనస:57
లస: పప
4848 NDX0992735
పపరర: అసజల తషలసస

94-234/685

తసడడ:డ సరసబయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:81-8-770
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ చచడతశసర రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:81-8-771
వయసనస:22
లస: పప
4845 NDX0310060
పపరర: చచడతశసరరరవప కకలమర

4834 AP151000447399
పపరర: లకకకకలమమరర తతననగగసటర

94-234/680

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ షపసదడ
ఇసటట ననస:81-8-769
వయసనస:28
లస: పప
4842 NDX2326106
పపరర: సరయ రరస కకలమర

94-234/682

భరస : నడగరశసరరరవప తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖव
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:40
లస: పప
4839 NDX1138734
పపరర: జజనభభషర షపక

4831 NDX0910216
పపరర: సపసదడ షపక

4829 NDX2160364
పపరర: బభల కకషష దసడత

తసడడ:డ సప మయఖ దసడత
ఇసటట ననస:81-8-767
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:81-8-767
వయసనస:61
లస: పప

భరస : రమమష కలమమర తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-8-768
వయసనస:31
లస: ససస స
4836 AP151000441105
పపరర: వనసకట నడగరశసరరరవప శశటట व

94-234/679

భరస : నడగరరజ పడగలర పరటట
ఇసటట ననస:81-8-767
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-8-767
వయసనస:59
లస: పప
4833 NDX1420504
పపరర: రరజలకడక తషననగగసటర

4828 NDX2389237
పపరర: ససతతషస పడగలర పరటట

4853 NDX0560946
పపరర: శవసనబభబరరవప రరగసव

94-234/704

తసడడ:డ వనసకటటశరరరव
ఇసటట ననస:81-8-773
వయసనస:67
లస: పప
94-234/1482

4856 NDX1505322
పపరర: సనరరష అకకకనపఅల

94-234/706

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అకకకనపఅల
ఇసటట ననస:81-8-774
వయసనస:33
లస: పప
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4857 MLJ3712650
పపరర: సపసదనమసరసనव దసదతకలలव

94-234/707

తసడడ:డ సపసదనలలव
ఇసటట ననస:81-8-774
వయసనస:38
లస: పప
4860 NDX2833366
పపరర: యమగన కలసనకలరఠర

94-234/1483

94-234/712

94-234/715

94-234/718

94-234/721

94-234/724

94-234/727

భరస : శకనవరస రరవప చటట ల
ఇసటట ననస:81-8-797
వయసనస:26
లస: ససస స

4870 MLJ3712502
పపరర: సనరరష బభబగ బబ నడల

4873 MLJ3713138
పపరర: శకనవరసరరవపव దతవపव

4876 NDX2090314
పపరర: లకడక మమఖససరరక

4879 NDX0992693
పపరర: వనసకట రమణ పప దధల

94-234/730

94-234/719

4865 NDX0320986
పపరర: లకడకకలమమరర వరర

94-234/714

4868 NDX1616269
పపరర: సతష మలలర

94-234/717

4871 MLJ3712494
పపరర: వనసకటటశసరరరవప బబ నడల

94-234/722

4874 NDX0821892
పపరర: వనసకటటశసరరరవపव జసగసव

94-234/723

తసడడ:డ సనబబయఖव
ఇసటట ననస:81-8-791
వయసనస:53
లస: పప
94-234/725

4877 NDX0582353
పపరర: శరఖమకలమమర దతరసగగల

94-234/726

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-794
వయసనస:30
లస: పప
94-234/728

4880 MLJ3713120
పపరర: షరలలసరరజव పప నకళళव

94-234/729

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-795
వయసనస:32
లస: పప

94-234/731 4883 NDX0853077
4882 NDX0669960
పపరర: తమకసమగదడస శకనవరసరరవపव
పపరర: సరసబశవరరవప పప దతలల

4885 NDX0342295
పపరర: వ హహచ చసదడ శశఖర గగపరస
భమమమ
తసడడ:డ బ చనన కకషష
ఇసటట ననస:81-8-800
వయసనస:38
లస: పప

94-234/720

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-8-777
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖव
ఇసటట ననస:81-8-795
వయసనస:51
లస: పప
94-234/733

94-234/711

తసడడ:డ రరజ మలలర
ఇసటట ననస:81-8-777
వయసనస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-795
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-795
వయసనస:46
లస: పప
4884 NDX1304328
పపరర: అకడతడ చటట ల

94-234/716

భరస : బభల నడగర రరడడ మమఖససరరక
ఇసటట ననస:81-8-794
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడయఖ నలస
ఇసటట ననస:81-8-794
వయసనస:35
లస: పప
4881 NDX0341214
పపరర: శకనవరసव బబ లర బబ యనव

4867 NDX1672220
పపరర: మహ లకడక చతసబటట

4862 AP151000447639
పపరర: యగరశసరమక రరవపలపలర

భరస : శవమనననయఖ వరర
ఇసటట ననస:81-8-776
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలదడసव
ఇసటట ననస:81-8-791
వయసనస:45
లస: పప

భరస : గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-8-792
వయసనస:32
లస: ససస స
4878 NDX1825498
పపరర: శకనవరసరరవప నలస

94-234/713

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-777
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-8-791
వయసనస:36
లస: పప
4875 NDX1861021
పపరర: ఫరరరనడ షపక

4864 NDX0954099
పపరర: కకటటశసరరరవప రరవపలపలర

94-234/709

భరస : కకటటశసరరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-775
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : శసకర చతసబటట
ఇసటట ననస:81-8-777
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-777
వయసనస:38
లస: పప
4872 MLJ3713401
పపరర: శకనవరసరరడడడ వలర పపరరడడడ

94-234/710

తసడడ:డ నననయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-775
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-8-776
వయసనస:47
లస: పప
4869 MLJ3712510
పపరర: రమమష బభబగ బబ నడల

4861 NDX1825043
పపరర: ధనలకడక రరవపలపలర

4859 NDX2535607
పపరర: యమగన కసనకలరరస

తసడడ:డ సనరరశ కసనకలరరస
ఇసటట ననస:81-8-774
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : యగరససర రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-775
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:81-8-775
వయసనస:41
లస: పప
4866 NDX0342535
పపరర: శవమనననయఖ వరర

94-234/708

తసడడ:డ కకషషయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:81-8-774
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనరరశ కలసనకలరఠర
ఇసటట ననస:81-8-774
వయసనస:19
లస: ససస స
4863 MLJ3324084
పపరర: యగరశసరరరవప రరవపలపలర

4858 NDX1505363
పపరర: సఇబభబగ యడవలర

94-234/732

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-795
వయసనస:70
లస: పప
94-234/734

4886 NDX0941369
పపరర: సరసబభశవరరవప గగననగగసటర

94-234/736

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-8-804
వయసనస:64
లస: పప
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4887 NDX0098038
పపరర: वాతసజన షపకव
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94-234/737

భరస : సపసదడव
ఇసటట ననస:81-8-807
వయసనస:51
లస: ససస స

4888 MLJ3324332
పపరర: బభబగ షపక

94-234/738

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:81-8-807
వయసనస:43
లస: పప

4890 MLJ3712999
పపరర: బభబభ వల షపక

94-234/740

తసడడ:డ కరససమక
ఇసటట ననస:81-8-810
వయసనస:51
లస: పప

4891 MLJ1891951
పపరర: సరయకలమమరव పపణఖమమరరసव

94-234/743

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-8-823
వయసనస:31
లస: పప

4894 NDX0878637
పపరర: శవరరమకకషషव పరవపలలరరव

94-234/741

94-234/746

తసడడ:డ అబభబసఅల
ఇసటట ననస:81-8-828
వయసనస:52
లస: పప

4897 MLJ1896208
పపరర: ఏడడకకసడలలव కకతత
స రరव

94-234/744

94-234/749

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:81-8-842
వయసనస:36
లస: పప

4900 NDX0082305
పపరర: నరసజన కకటటశసర రరవపव
రరవకకకసదధव
తసడడ:డ రతస యఖव
ఇసటట ననస:81-8-842
వయసనస:37
లస: పప

94-234/742

4895 NDX0910455
పపరర: షపక రవవఫ

94-234/745

తసడడ:డ రహహమగదదదన
ఇసటట ననస:81-8-828
వయసనస:32
లస: పప
94-234/747

తసడడ:డ కరమమశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-830
వయసనస:52
లస: పప

4899 MLJ3712809
పపరర: శవరనడగరశసరరరవప రవకకకసదధ

4892 NDX2191690
పపరర: రరశరక షపక
భరస : సపసదడ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-8-823
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసతరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-823
వయసనస:51
లస: పప

4896 AP151000441393
పపరర: రహహమగదదదన షపక

94-234/739

తసడడ:డ దడద సరహహబव
ఇసటట ననస:81-8-807
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-813
వయసనస:45
లస: పప

4893 NDX2191666
పపరర: సపసదడ షపక

4889 NDX0170100
పపరర: కరరమగలమరव షపకव

4898 NDX0082610
పపరర: అమమలఖ పడభव రరవకకకసదధव
భరస : శవ నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-842
వయసనస:30
లస: ససస స

94-234/750
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4901 NDX0321091
పపరర: సతఖవతव శరకమమరరव

94-234/751

భరస : శవరరమకకకషషव
ఇసటట ననస:81-8-843
వయసనస:31
లస: ససస స
4904 NDX0996157
పపరర: ఝమనసలకడక మగకరకమల

94-234/754

తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:50
లస: పప

4905 NDX1181965
పపరర: సనరరష బభబగ కరరసశశటట

94-234/757

4908 MLJ1880400
పపరర: సరసబశవరరవపव పపననగగసడव

4911 NDX0579458
పపరర: మలర కరరరరన రరవపव శకరరసव

భరస : రరమగ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:28
లస: ససస స

94-234/753

4906 MLJ1898683
పపరర: గగపరలకకషషव గకసధధశరలव

94-234/756

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణव व
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:34
లస: పప
94-234/758

94-234/759
4909 MLJ3712767
పపరర: మలర కరరరరనరరవపव నరరమళళव

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:40
లస: పప
94-234/761

తసడడ:డ కకసడయఖव
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:57
లస: పప

94-234/763 4914 NDX1722868
4913 MLJ1880418
పపరర: పరసడడరసగరరరవపव పపననగగసడ व
పపరర: వజయలకడక ససరరగరరర

తసడడ:డ సనబభబరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:70
లస: పప

94-234/755

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:40
లస: పప
94-234/760

4903 NDX0827808
పపరర: మదధద జయలకడక కలమమరర

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:35
లస: పప
4910 MLJ1898667
పపరర: ససరఖనడరరయణ అచనఖత

94-234/752

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మదధద
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : మమరకసడతయగలల
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:23
లస: ససస స
4907 MLJ1886894
పపరర: సనరరషव పపననగగసడव

4902 NDX2160448
పపరర: రవళ మదధద

94-234/748

4912 MLJ3712742
పపరర: నడసరయఖव మగపరవరపపव

94-234/762

తసడడ:డ నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-845
వయసనస:63
లస: పప
94-234/764

4915 NDX2160489
పపరర: భభగఖ లకడక పసలర

94-234/765

భరస : శసకర కకటటశసర రరవప రరవప పసలర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:30
లస: ససస స
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4916 NDX1671552
పపరర: కలయమణణ మమరబతషల
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94-234/766

భరస : రవ కలమమర మమరబతషల
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:32
లస: ససస స
4919 NDX1722843
పపరర: నడగరసదడమక ససరరగరరర

94-234/769

4920 NDX1671651
పపరర: లకకక కలమమరర మమరబతషల

94-234/772

94-234/775

తసడడ:డ మహనరరవపव
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:33
లస: పప

4923 NDX2132173
పపరర: అనలలకమమర మమరబతషల

తసడడ:డ గసగరరజ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:57
లస: పప
4934 NDX1722793
పపరర: సనరరష కలమమర యలమసచ

94-234/784

4927 MLJ3712718
పపరర: మహహశరబబగ ఎలశశటట

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:41
లస: పప
4940 MLJ1889286
పపరర: రరమమదతవ వనచచ

తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:33
లస: పప

4935 MLJ3712700
పపరర: రవव దనడడడव

4938 NDX1824698
పపరర: నలలఫర షసక మహమకద

94-234/790

4941 NDX1856824
పపరర: మహమకద సపసఫపదదదన షపక

94-234/779

4944 MLJ1889419
పపరర: మణణకసఠశవరరమకకషష వనచడచ
తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:36
లస: పప

94-234/777

4930 MLJ3712841
పపరర: కకటటశసరరరవపव చమటव

94-234/780

తసడడ:డ భగవరననలలव
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:55
లస: పప
94-234/782

4933 NDX1911420
పపరర: కకరణ కలసచపప

94-234/783

తసడడ:డ రరజ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:27
లస: పప
94-234/785

4936 MLJ1887462
పపరర: రవకలమమర మరరబతష
స ల

94-234/786

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:34
లస: పప
94-234/788

4939 NDX1196732
పపరర: అననపవరష కకలమ

94-234/789

భరస : చలపత రరవప
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:48
లస: ససస స
94-234/791

తసడడ:డ మహమకద అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:24
లస: పప
94-234/793

94-234/774

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:35
లస: పప

భరస : అమరరదదదన షసక మహమకద
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:57
లస: ససస స
4943 NDX0667048
పపరర: సనరరష బభబగ అరవపలర

94-234/776

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:31
లస: పప
94-234/787

4924 NDX0560979
పపరర: శసకర కకటటశసరరరవప పసలర

4926 NDX1722884
పపరర: రరమగ ససరరగరరర

భరస : సనరరష కలమమర యలమసచ
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:81-8-849
వయసనస:27
లస: పప
4937 MLJ3712692
పపరర: శకననव దనడడడव

94-234/773

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:33
లస: పప

4932 NDX1722769
పపరర: పవజ యలమసచ

94-234/771

భరస : వర భదడచడరర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జమలయఖ
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:37
లస: పప
94-234/781

94-234/768

4921 NDX0540229
పపరర: సరసబభడజఖస వసగరపపరపప

తసడడ:డ మహన రరవప లలట మమరబతషల
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:32
లస: పప

94-234/778 4929 NDX1390988
4928 NDX0174417
పపరర: సతఖనడరరయణ మగపరవరపపव
పపరర: శకనవరస చసదడ

4931 NDX1722900
పపరర: శకరరమగలల ససరరగరరర

94-234/770

తసడడ:డ శకరరమగలల ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ నడసరయఖव
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:35
లస: పప

4918 NDX0596676
పపరర: ససతమక పసలరव

భరస : సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప మమరబతషల
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : సప మయఖव
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:70
లస: ససస స
4925 NDX0341388
పపరర: అనలలకమమరव మరరబతష
స లव

94-234/767

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల ససరరగరరర
ఇసటట ననస:81-8-847
వయసనస:50
లస: ససస స
4922 AP151000447291
పపరర: లకడకమక బమసరव

4917 NDX1390996
పపరర: యశశద చసదడ

94-234/792
4942 NDX1856782
పపరర: మహమకద ఖమగరరదధదన షపక

తసడడ:డ మహమకద అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:28
లస: పప
94-234/794

4945 MLJ1892793
పపరర: బదరరనడధ వనచడచ

94-234/795

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:39
లస: పప
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4946 MLJ1883099
పపరర: వనసకటకకషషव కకతత
స రరव

94-234/796

తసడడ:డ కరమమశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:42
లస: పప
4949 AP151000447147
పపరర: భభరత చలమరव

94-234/798

94-234/803

94-234/806

4953 NDX0827949
పపరర: దడసరర రగवాషరరణణव

4956 NDX1270727
పపరర: రమణ దడసరర

94-234/807

4959 NDX0098111
పపరర: అసజల పప దధలव

4962 NDX0542506
పపరర: ఏసమకव కదధరరव

భరస : నడగ లకడక నడరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:81-9-762
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరव
ఇసటట ననస:81-9-762
వయసనస:42
లస: ససస స

4964 NDX1270396
పపరర: బతస బబబ ఇరరడడ

4965 NDX1270602
పపరర: ససతడమహలకడక కలచభటర

94-235/757

భరస : పడసరద ఇరరడడ
ఇసటట ననస:81-9-780
వయసనస:67
లస: ససస స
4967 AP151000447286
పపరర: లసగమక దడడడव

94-234/812

భరస : శవ నడగససరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:47
లస: ససస స

94-235/755

94-234/1517

4971 NDX0827782
పపరర: కకల వజరతव

94-234/808

4974 NDX1965179
పపరర: రరజరశసరర గరరక
భరస : సనబబ రరవప గరరకౘ
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:61
లస: ససస స

4954 NDX0909861
పపరర: తతడతటట సనధదరव

94-234/805

4957 NDX1270701
పపరర: సవడయఖ దడసరర

94-235/756

4960 MLJ3713278
పపరర: నరసససహరరవప బసవ

94-234/809

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-718
వయసనస:56
లస: పప
94-234/811

4963 NDX2632883
పపరర: దతడసతతయ
డ
శరససస స కలచభభటర

94-234/1279

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కలచభభటర
ఇసటట ననస:81-9-780
వయసనస:75
లస: పప
94-235/758

4966 NDX2649747
పపరర: ససపన కలచభభటభర

94-235/854

భరస : సతఖ శకనవరస కలచభభటభర
ఇసటట ననస:81-9-780
వయసనస:37
లస: ససస స
94-234/813

4969 NDX0909614
పపరర: నలజజల లకకకనడరరయణव

94-234/814

తసడడ:డ సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-781
వయసనస:35
లస: పప
94-234/815

తసడడ:డ శవ నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:30
లస: ససస స
94-234/817

94-214/135

తలర : రరమగలమక దడసరర
ఇసటట ననస:81-9-590
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరజ సరగరరరజ
ఇసటట ననస:81-9-781
వయసనస:35
లస: పప

భరస : శసకర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:81-9-781
వయసనస:55
లస: ససస స
4973 AP151000447315
పపరర: సరగజ కకలव

4968 NDX2281962
పపరర: నడగరసదడ వరక సరగరరరజ

4951 NDX1659293
పపరర: నడగమణణ అనడన

తసడడ:డ వనయ కలమమరव
ఇసటట ననస:81-9-388
వయసనస:30
లస: పప

భరస : దతడసతతయ
డ
శరససస స కలచభటర
ఇసటట ననస:81-9-780
వయసనస:75
లస: ససస స

భరస : పపరయఖव
ఇసటట ననస:81-9-781
వయసనస:66
లస: ససస స
4970 NDX3256492
పపరర: పపననమ అవపల

94-234/804

భరస : శసకరव
ఇసటట ననస:81-9-718
వయసనస:44
లస: ససస స
94-234/810

94-234/1484

భరస : బభల వనసకటటససరరర అనడన
ఇసటట ననస:81-9
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : సవదయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-9-590
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-9-714
వయసనస:50
లస: పప
4961 NDX2132140
పపరర: పదడకవత మరరయమల

94-234/802

భరస : వజయ కలమమరव
ఇసటట ననస:81-9-388
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజయఖ
ఇసటట ననస:81-9-388
వయసనస:57
లస: పప
4958 AP151000441303
పపరర: వనసకటరమణ పవసర

4950 NDX2281988
పపరర: లకడక తషరక

4948 NDX3006681
పపరర: సనరరశ చ

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప చ
ఇసటట ననస:81-8-855
వయసనస:36
లస: పప

భరస : బభలకకషష తషరక
ఇసటట ననస:81-8-763234
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజव
ఇసటట ననస:81-9-02
వయసనస:41
లస: పప
4955 AP151000441166
పపరర: వనయకలమమర తతడతటట

94-234/797

తసడడ:డ శవరరమయఖव व
ఇసటట ననస:81-8-850
వయసనస:85
లస: పప

భరస : గగరరసరసమव
ఇసటట ననస:81-8-873
వయసనస:44
లస: ససస స
4952 NDX0311787
పపరర: గగవసదరరజव బగలర కకరव

4947 MLJ1887181
పపరర: కరమమశసరరరవపव కకతత
స రరव

4972 NDX1391069
పపరర: పదక పచచశశటట

94-234/816

భరస : వనసకట లకకక నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:37
లస: ససస స
94-234/818

4975 NDX1391051
పపరర: వనసకట లకకక నడరరయణ
పబబశశటట
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:41
లస: పప

94-234/819
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4976 AP151000441455
పపరర: ససవర నడగరశసర రరవప కకల

94-234/820

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకల
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:59
లస: పప
4979 NDX2862480
పపరర: పవన మమళ నసదధకరసత

94-234/1487

94-234/823

94-234/826

94-234/829

94-234/832

94-234/835

94-234/838

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:28
లస: పప

4989 MLJ1894401
పపరర: సరమమమ జఖస కలల
ర రరव

4992 NDX2090439
పపరర: రరజమక బబ డ

4995 NDX2090421
పపరర: భభననదడయ బబ డ

4998 NDX0800839
పపరర: వనసకట లకడక గగతస व

94-234/841

5001 NDX1965013
పపరర: దతవ జలర పలర

94-234/830

5004 NDX0910141
పపరర: రమమష పపననమగలव
తసడడ:డ కకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:32
లస: పప

4984 MLJ1884485
పపరర: శకనవరసరరవపव కకణణదతనव

94-234/825

4987 NDX1445452
పపరర: కలల
ర రర భభగఖ శకదతవ

94-234/828

4990 NDX2090413
పపరర: రగజజ బబ డ

94-234/831

భరస : కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:46
లస: ససస స
94-234/833

4993 AP151000447547
పపరర: నరసమక జవరసదధव

94-234/834

భరస : అపరరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:81
లస: ససస స
94-234/836

4996 AP151000441017
పపరర: సనరరష కలల
ర రర

94-234/837

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:46
లస: పప
94-234/839

4999 NDX0596817
పపరర: సనజజత వననకకట

94-234/840

భరస : శవ నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:36
లస: ససస స
94-234/842

94-234/843
5002 NDX1275726
పపరర: నడగ వనసకట లకకక శవ కలమమరర
దతసన
భరస : చతసచన సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:56
లస: ససస స

94-234/845

5005 MLJ1885516
పపరర: పడవణగకమమర గగతస

భరస : హనసమసతషరరవ జలర పలర
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:53
లస: ససస స
94-234/844

94-234/822

తసడడ:డ కలల
ర రర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమరव
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:50
లస: ససస స
5003 NDX0978965
పపరర: రవకలమమర పపననమమల

94-234/827

తసడడ:డ కకషష బబ డ
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకకకనడరరయణ బబ డ
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:55
లస: పప
5000 MLJ1885078
పపరర: లకడకకరసతమకव వననకకటव

4986 NDX0311852
పపరర: సపసదయఖव వరర व

4981 NDX1196716
పపరర: బబ SK

తసడడ:డ కకషషమమరరసव व
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:44
లస: పప

భరస : లకకకనడరరయణ బబ డ
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కలల
ర రర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:23
లస: పప
4997 NDX2090405
పపరర: కకషష బబ డ

94-234/824

భరస : శకనవరసరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:68
లస: ససస స
4994 NDX1628967
పపరర: కలల
ర రర వనసకట దధననశ

4983 MLJ1882323
పపరర: శవసనబభబరరవపव కకణణదతనव

94-234/1486

భరస : ధతన వల
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖव
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:69
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-9-785
వయసనస:41
లస: ససస స
4991 AP151000447380
పపరర: వజయలకడక కలల
ర రరव

94-234/821

తసడడ:డ కకషషమమరరసव व
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:66
లస: పప
4988 NDX0786640
పపరర: రరహహలలव

4980 NDX1722827
పపరర: హరరక తతట

4978 NDX2862308
పపరర: శవ సరయ శరఖస నసదధకరసత

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నసదధకరసత
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-784
వయసనస:36
లస: పప
4985 NDX0569301
పపరర: నరసససహ రరవప సససగసశశటట

94-234/1485

తసడడ:డ శవ నడగరశసరరరవప కకల
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నసదధకరసత
ఇసటట ననస:81-9-783
వయసనస:18
లస: పప
4982 MLJ3713294
పపరర: వ.రరఘవనసదడరరవపव కకసడడव

4977 NDX2846657
పపరర: అజయ బభబగ కకల

94-234/846

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:28
లస: పప
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5006 NDX1105543
పపరర: శకనవరస దనదనదకలరర
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94-234/847

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:33
లస: పప
5009 NDX2132223
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరరశశటట

తసడడ:డ చతసచన సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:40
లస: పప
94-234/850

తసడడ:డ వర సరసమ ఆరరశశటట
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:51
లస: పప
5012 AP151000447743
పపరర: రమణమక గగతస व

5010 NDX0979039
పపరర: కకటటశసరరరవప పపననమమల

94-234/853

5013 AP151000447660
పపరర: సరమమమ జఖస తరరమలశశటట व

5016 NDX0082321
పపరర: భదడగరరवర దనపటర व

తసడడ:డ వనసకట లకడక నడరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-9-787
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సనడఖససరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-787
వయసనస:34
లస: పప

5018 NDX0306944
పపరర: సనశల దతవ సరధన

5019 NDX0306969
పపరర: లకడక దతవ సరధన

94-234/859

భరస : వనసకట పపలర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:37
లస: ససస స
5021 MLJ3713237
పపరర: వనసకటపపలమరరరవపव సరదనव

94-234/862

94-234/865

94-234/867

94-234/857

5028 NDX1839176
పపరర: రవళ లబకలలమ

94-234/870

5031 MLJ1883651
పపరర: శరసతకలమమరర కకచతచరర
భరస : బభలసరసమ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:45
లస: ససస స

94-234/873

భరస : చనన కకటటశసర రరవప మమరరకరపలర
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:56
లస: ససస స

5014 NDX0098079
పపరర: ఆచచమక దనపటర

5017 NDX2136464
పపరర: పదడకవత దనదనదకలరర

94-234/860

94-234/858

5020 NDX0388504
పపరర: శకనవరసరరవపव సరదనव

94-234/861

తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:45
లస: పప
94-234/863

5023 NDX0994475
పపరర: ఇసదధర చసడడపరటట

94-234/864

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-789
వయసనస:33
లస: ససస స
94-234/866

5026 NDX1270461
పపరర: సనససకథ జయవరపప

94-235/759

తసడడ:డ జగన మహన సరయ బభబగ జయవర
ఇసటట ననస:81-9-789
వయసనస:26
లస: ససస స
94-234/868

5029 NDX1839150
పపరర: అనతడ లకడక లబకలలమ

94-234/869

తసడడ:డ నరరస రరడడడ లబకలలమ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:25
లస: ససస స
94-234/871

5032 NDX1839119
పపరర: నడచడరమక లబకలలమ

94-234/872

భరస : నరరస రరడడడ లబకలలమ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:47
లస: ససస స

94-234/874 5035 MLJ3713195
5034 NDX1609991
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మమరరకరనపలర
పపరర: సనరరషव అననగసव

తసడడ:డ చనన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:38
లస: పప

94-234/855

భరస : శకనవరస దనదనదకలరర
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ లబకలలమ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:31
లస: ససస స
5033 NDX2103968
పపరర: సతఖవత మమరరకరపలర

5025 NDX1304526
పపరర: కలసచడ రరఘవమక

94-234/852

భరస : సనడఖస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-787
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : కలసచడ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-9-789
వయసనస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల సరసమ కకచతరర
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:24
లస: ససస స
5030 NDX1610006
పపరర: వజయ లకడక మమరరకరనపలర

94-234/854

తసడడ:డ పపలయఖव
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:76
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-9-789
వయసనస:48
లస: ససస స
5027 NDX1827171
పపరర: హహమ బసదన కకచతరర

5022 NDX0388520
పపరర: సనబభబరరవపव సరదనव

5011 MLJ1884733
పపరర: నడరరయణ వననకకట
తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-788
వయసనస:46
లస: పప
5024 NDX2326023
పపరర: వరలకడక తతట

94-234/851

భరస : ససతయఖव
ఇసటట ననస:81-9-786/1
వయసనస:82
లస: ససస స
94-234/856

94-234/849

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:81-9-786
వయసనస:52
లస: పప

భరస : వనసకటరమణव
ఇసటట ననస:81-9-786/1
వయసనస:54
లస: ససస స
5015 NDX1911388
పపరర: రరఘవ పబబశశటట

94-234/848 5008 MLJ1884261
5007 NDX1275718
పపరర: బభలమసజననయ వర పడసరద దతసన
పపరర: శవనడగరరజ వననకకట

94-234/875

తసడడ:డ సరసబయఖव
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:41
లస: పప
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5036 MLJ1881283
పపరర: బభలసరసమ కకచచరర
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94-234/876

తసడడ:డ బభలశశరయఖ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:49
లస: పప
94-234/879

5042 NDX0993576
పపరర: చసదడడవత టటకక

94-234/882

94-219/823

5043 NDX0878835
పపరర: వరసనదతవ రరవప మగదపరక

5046 NDX2063105
పపరర: సరసపసనక నడల

94-234/886

5049 NDX2063139
పపరర: భభరత నడల

తసడడ:డ షణగకఖమ చడరర
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:40
లస: పప

5052 NDX0977827
పపరర: నరసససహరరవప వడడయమల

94-234/891

5055 NDX1338706
పపరర: రతన కలమమరర గగడడవరడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరళళ
ర व
ఇసటట ననస:81-9-794
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప అనడన
ఇసటట ననస:81-9-794
వయసనస:57
లస: పప

94-234/887

5064 MLJ3333614
పపరర: లకడక నసకల
భరస : ఆదధనడరరయణ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:38
లస: ససస స

5044 NDX2719268
పపరర: పడతషఖష టటకక

94-182/1382

5047 MLJ1894518
పపరర: పడసననలకడక టటకక

94-234/885

5050 NDX2409688
పపరర: అసజమక తతకక

94-234/888

భరస : షణగకఖ చడరర తతకక
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:60
లస: ససస స
94-234/890

5053 NDX2761963
పపరర: పడవణ టటకక

94-234/1488

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటకక
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:19
లస: ససస స
94-235/760

5056 NDX1825415
పపరర: సనషక అనడన

94-234/892

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనడన
ఇసటట ననస:81-9-794
వయసనస:26
లస: ససస స
94-234/894

5059 NDX2282002
పపరర: శకనవరసరరవప అనడన

94-234/895

తసడడ:డ వనసకటసబభబరరవ అనడన
ఇసటట ననస:81-9-794వయసనస:57
లస: పప
94-234/897

తసడడ:డ ఆదధ నడరరయణ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:21
లస: ససస స
94-234/899

94-234/881

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరయఖव
ఇసటట ననస:81-9-794
వయసనస:40
లస: పప

94-234/896 5061 NDX2326114
5060 NDX1825332
పపరర: పరరపవరష శకనవరస రరవప అనడన
పపరర: అకకల దనరగ నసకల

భరస : శకనవరస రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:33
లస: ససస స

94-234/884

భరస : మసరసన రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-9-793
వయసనస:39
లస: ససస స

94-234/893 5058 NDX0569962
5057 MLJ3713419
పపరర: సరసబశవరరవపव చతననబబ యనव
పపరర: సనబభబరరవప కకమమకలపరటటव

5041 NDX0828137
పపరర: వలర పపరరడడడ లకడక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప టటకక
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-9-793
వయసనస:45
లస: పప

5063 NDX2326031
పపరర: రరజఖలకడక తషలల
ర రర

94-234/883

భరస : బభబగ రరవప లలట నడల
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:53
లస: ససస స
94-234/889

94-234/878

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-9-791
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ రరవప లలట నడల
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : వరసనదతవ రరవప
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:40
లస: ససస స

5054 NDX0878827
పపరర: మసరసన రరవప గగడడవరడ

94-234/880

తసడడ:డ నడగ భమషణ రరవప
ఇసటట ననస:81-9-791
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప టటకక
ఇసటట ననస:81-9-792
వయసనస:19
లస: ససస స

5051 AP151000441280
పపరర: శకనవరసరరవప టటకక

5040 MLJ3713187
పపరర: సరసబయఖ అననగస

5038 NDX1839085
పపరర: నరరస రరడడడ లబకలలమ

తసడడ:డ సనరర రరడడడ లబకలలమ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:67
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:81-9-791
వయసనస:38
లస: ససస స

5048 NDX0322412
పపరర: పడసనన లకడక మగదపరక

94-234/877

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:51
లస: పప

5039 NDX1609967
పపరర: చనన కకటటశసర రరవప
మమరరకరనపలర
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-9-790
వయసనస:60
లస: పప

5045 NDX2935328
పపరర: పడవణ టటకక

5037 MLJ3713179
పపరర: అకరశసరరరవప పప శస

5062 NDX1389568
పపరర: సనసధరర పప నకళళ

94-234/898

భరస : వజయ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:28
లస: ససస స
94-234/900

5065 MLJ1887876
పపరర: పపషరలత పప నకళర

94-234/901

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:41
లస: ససస స
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94-234/902

భరస : వనసకటటససరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:41
లస: ససస స
5069 MLJ1883032
పపరర: రరజరశసరర నసకల

94-234/905

94-234/908

94-234/911

94-234/914

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:43
లస: పప
5081 NDX0977868
పపరర: సనబభబరరవప గగడడపరటట

94-234/917

94-234/1489

94-176/46

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:72
లస: పప

94-234/912

5079 NDX0311720
పపరర: రరమచసదడరరవప పప నకళళళ

94-234/915

5085 NDX0792556
పపరర: వనసకటరతనమక జజరరగర

5088 NDX2326007
పపరర: హఫసజజ పపతతన

94-234/920

5091 MLJ1883271
పపరర: అజసఖమన పఠరన

5094 NDX1449538
పపరర: హఫసజ పఠరన
భరస : అజమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:33
లస: ససస స

5074 NDX2325967
పపరర: అసకమకరరవప నసకల

94-234/910

5077 MLJ3712817
పపరర: హరరపస
డ రదव పప నకళళव

94-234/913

5080 NDX2325991
పపరర: ఆదధనడరరయణ నసకల

94-234/916

తసడడ:డ వనసకటటససరరర నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:46
లస: పప
94-234/1280

5083 NDX2659886
పపరర: ససజనఖ పప నకఅలమ

94-234/1281

భరస : షరలస రరజ పప నడళకలమ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:28
లస: ససస స
94-235/761

5086 NDX0792531
పపరర: జజరరగర వనసకటటశసర రరవప జజరరగర

94-235/762

తసడడ:డ అపరరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:32
లస: పప
94-234/918

5089 AP151000447448
పపరర: మమయమగననసర పఠరనव

94-234/919

భరస : ఆదసఖమనव
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:52
లస: ససస స
94-234/921

తసడడ:డ ఆదసఖమన
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:36
లస: పప
94-234/923

94-234/907

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:40
లస: పప

భరస : అజమ ఖమన పపతతన
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:55
లస: ససస స
5093 NDX1856923
పపరర: ఉమర ఖమన పటభన

5076 MLJ3324688
పపరర: వజయ భభసకర రరవప
పప ననకరళళ
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ పప ననకరళళ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:36
లస: పప

5082 NDX2678084
పపరర: ససజనఖ పప నకఅలమ

5071 NDX1607946
పపరర: పప ననకళళ అశశక కలమమర

తసడడ:డ బభలయమ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:33
లస: పప

భరస : అపరరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖమన పపతతన
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:30
లస: ససస స
5090 NDX0322339
పపరర: సమమగననసస షపక

94-234/909

భరస : షరలస రరజ పప నకఅలమ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప పప నకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:18
లస: ససస స
5087 NDX2346252
పపరర: మబన పపతతన

5073 NDX1389550
పపరర: షలమ రరజ పప నకళళ

94-234/904

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరలకకటయఖ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:66
లస: పప
5084 NDX2854925
పపరర: హవల రరణణ పప నకల

94-234/906

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:34
లస: పప
5078 NDX0311746
పపరర: రవకలమమర పప నకళళళ

5070 NDX0310268
పపరర: పప తషరరజ నసకల

5068 AP151000447305
పపరర: ఇసదధర పప నకళళ

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:31
లస: పప
5075 MLJ3712882
పపరర: సతఖనడరరయణ నసకల

94-234/903

భరస : ససతడరరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప నసకల
ఇసటట ననస:81-9-795
వయసనస:79
లస: ససస స
5072 MLJ3713500
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నసకల

5067 AP151000447304
పపరర: సనశల నసకల

5092 AP151000441441
పపరర: పఠరన ఖరరస ఖమనव

94-234/922

తసడడ:డ ఆదసబభకव
ఇసటట ననస:81-9-796
వయసనస:40
లస: పప
94-235/763

5095 NDX2325975
పపరర: లమలల షపక

94-234/924

భరస : నడగమర బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:23
లస: ససస స
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5096 NDX2104792
పపరర: రరమకకటటశసరమక మమధన

94-234/925

భరస : రరమలసగరశసరరరవప మమధన
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:31
లస: ససస స
5099 NDX0540351
పపరర: హరరव వపరరవతव

94-234/928

94-234/931

94-234/934

94-234/937

94-234/940

94-234/943

94-234/946

తసడడ:డ బభల వరయఖ గకసధత
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:45
లస: పప

5109 NDX0568493
పపరర: సకల
క ఇసరకవత

5112 NDX0460998
పపరర: బడహకయఖ గగసడడ

5115 AP151000447153
పపరర: పదక ఈగव

5118 NDX2612927
పపరర: నడగ శశసత ఈగ

94-234/948

5121 NDX1196575
పపరర: శవ పరరసత జ

94-234/938

5124 NDX1338680
పపరర: శవ పరరసత గకసధత గరకసధత
భరస : శకనవరసనలల గకసధత
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:34
లస: ససస స

5104 NDX1304310
పపరర: నడగమర బభజ షపక

94-234/933

5107 NDX0388371
పపరర: మహన కలమమరव గగసడడव

94-234/936

5110 NDX1895764
పపరర: రవ ఖరతడవత

94-234/939

తసడడ:డ గగసఖ నడయక ఖరతడవత
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:34
లస: పప
94-234/941

5113 NDX0978874
పపరర: మగరళ వనమగల

94-234/942

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:58
లస: పప
94-234/944

5116 NDX1304625
పపరర: పదడకవత గగసడడ

94-234/945

భరస : బడహకయఖ గగసడడ
ఇసటట ననస:81-9-798
వయసనస:46
లస: ససస స
94-234/1282

5119 NDX0878660
పపరర: మసరసనసల షపక

94-234/947

తసడడ:డ మహబగబ
ఇసటట ననస:81-9-799
వయసనస:48
లస: పప
94-234/949

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:35
లస: ససస స
94-234/951

94-234/930

తసడడ:డ బడహకయఖव
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:81-9-798
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:28
లస: ససస స
5123 NDX1176460
పపరర: గకసధత శకనవరసనలల

94-234/935

భరస : శవव
ఇసటట ననస:81-9-798
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:81-9-798
వయసనస:29
లస: పప
5120 NDX0995241
పపరర: దధవఖ హరరక గగడడపరటట

5106 NDX0568451
పపరర: జబభబర రరమమవత

5101 NDX0996272
పపరర: గణపతమక వనమగల

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:81-9-798
వయసనస:26
లస: ససస స
5117 NDX1420371
పపరర: నడగ చతసతనఖ ఈగ

94-234/932

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలలव
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:35
లస: పప
5114 NDX1420389
పపరర: నడగ దధవఖ ఈగ

5103 AP151000447047
పపరర: వనసకటరతనస ఈగ

94-234/927

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసస రరస
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప మమధన
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:31
లస: పప
5111 NDX0568667
పపరర: తడపప ఇసరకవతషव

94-234/929

భరస : నడగయఖ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకకక నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:26
లస: పప
5108 NDX2104800
పపరర: రరమలసగరశసరరరవప మమధన

5100 NDX1391077
పపరర: నడగ జయ లకకక పచచశశటట

5098 NDX0540401
పపరర: చలకమకव రరమమవతव

భరస : జబబరव
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట లకకక నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:49
లస: ససస స
5105 NDX1391085
పపరర: రరఘవ పచచశశటట

94-234/926

తసడడ:డ మగరళ
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : శతషడషరव
ఇసటట ననస:81-9-797
వయసనస:37
లస: ససస స
5102 NDX0994822
పపరర: కరరమమన షపక

5097 NDX0992560
పపరర: దతసవశరసత వనమగల

5122 MLJ1895044
పపరర: పప తషరరజव నసకలव

94-234/950

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव व
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:40
లస: పప
94-235/764

5125 NDX1270537
పపరర: గగరరవరర న వసకరయల

94-235/765

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:31
లస: పప
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5126 NDX1270545
పపరర: మననహర వసకరయల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-235/766

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:81-9-800
వయసనస:32
లస: పప
5129 MLJ3713088
పపరర: చలపతరరవప కకల

94-234/954

94-234/955

94-234/958

94-235/770

94-233/1036

94-235/774

94-234/961

తసడడ:డ రరమసపకర రరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:25
లస: పప

5139 NDX1270552
పపరర: నడగమలలశసరరవప కకలర

5142 NDX1270446
పపరర: నలమ సససగసశశటట

5145 NDX0849141
పపరర: సరదన వదడఖవత

5148 NDX0848697
పపరర: సతఖనడరరయణ సరదన

94-234/964

5151 NDX0993998
పపరర: మలలర శసరర గగననగగసటర

94-235/771

5154 NDX2466167
పపరర: V V శవ నడగ సనరరష బభబగ
గగననగగసటర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:41
లస: పప

5134 NDX1304500
పపరర: ఉలర రఘగనడథ

94-234/957

5137 NDX1270503
పపరర: ఉష కకలర కకలర

94-235/769

5140 NDX2689586
పపరర: సనపసడయ గగడడపవడడ

94-233/1035

తసడడ:డ సనబబరరవప గగడడపవడడ
ఇసటట ననస:81-9-802
వయసనస:22
లస: ససస స
94-235/772

5143 NDX1270453
పపరర: కకషషకలమమరర సససగసశశటట

94-235/773

భరస : అచచయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-9-802
వయసనస:47
లస: ససస స
94-234/959

5146 NDX0849216
పపరర: సరదన లకడక దతవ

94-234/960

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-803
వయసనస:75
లస: ససస స
94-234/962

5149 NDX0994095
పపరర: రరజఖలకకక గగననగగసటర

94-234/963

భరస : మగరళ మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:34
లస: ససస స
94-234/965

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:59
లస: ససస స
94-234/967

94-235/768

తసడడ:డ నడగమలలశసరరరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-9-801
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పత
ఇసటట ననస:81-9-803
వయసనస:80
లస: పప

భరస : రరమ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:51
లస: ససస స
5153 NDX1824540
పపరర: వనయ సరయ కలమమర గరరక

94-234/1283

భరస : మధనససధన రరవప
ఇసటట ననస:81-9-803
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-803
వయసనస:53
లస: పప
5150 NDX0995779
పపరర: సనశల గరరక

5136 NDX2630952
పపరర: వశసనడథస మమడడశశటట

5131 NDX1270529
పపరర: నడగమలలర శసరర వసకరయల

తసడడ:డ ఉలర నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-800/2
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ సససగససపటట
ఇసటట ననస:81-9-802
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ సససగససపటట
ఇసటట ననస:81-9-802
వయసనస:53
లస: పప
5147 NDX0848580
పపరర: మధనససదన రరవప సరదన

94-234/956

తసడడ:డ నడరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:81-9-801
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ సనబబరరవప గగడడపవడడ
ఇసటట ననస:81-9-802
వయసనస:18
లస: ససస స
5144 NDX0599217
పపరర: అచచయఖ సససగస శశటట

5133 NDX1196724
పపరర: నడగ లకకక V

94-234/953

భరస : కకటటశసరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:81-9-800/1
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:81-9-801
వయసనస:59
లస: పప

భరస : చలపత రరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-9-801
వయసనస:47
లస: ససస స
5141 NDX2708972
పపరర: సనషసకథ గగడడపవడడ

94-235/767

భరస : రసగనడథ
ఇసటట ననస:81-9-800/2
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసఖమన
ఇసటట ననస:81-9-800/2
వయసనస:36
లస: పప
5138 NDX1338698
పపరర: అననపవరష కకల

5130 NDX2491074
పపరర: లకడక లమవణఖ వసకరయల

5128 MLJ3333184
పపరర: లకకమకకకల

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-800/1
వయసనస:82
లస: ససస స

భరస : గగరరవరరన వసకరయల
ఇసటట ననస:81-9-800/1
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-800/2
వయసనస:30
లస: ససస స
5135 MLJ1883289
పపరర: రహహసఖమన పఠరన

94-234/952

భరస : మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-800/1
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-800/1
వయసనస:56
లస: పప
5132 NDX0995191
పపరర: అనతడ కకలమ

5127 NDX0322214
పపరర: అమకతశక కకల

5152 NDX0995308
పపరర: సరవతడ గరరక

94-234/966

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:71
లస: ససస స
94-234/969

5155 NDX0979690
పపరర: రరమ శసకర రరవప గరరక

94-234/970

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:51
లస: పప
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5156 MLJ3713054
పపరర: ససబబరరరవప గరరక
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94-234/971

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:81-9-804
వయసనస:75
లస: పప
5159 NDX2657211
పపరర: తతజశసన చనసడసరర

94-234/1284

94-235/776

94-234/1492

94-234/976

94-234/979

94-234/982

94-234/985

తసడడ:డ ఉసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:63
లస: పప

5169 NDX1420439
పపరర: జజన బబగస షపక

5172 NDX0311415
పపరర: రససల షపక

5175 MLJ1881846
పపరర: అమమననలమర షపక

5178 NDX2862613
పపరర: ఖతజ షపక

94-234/987

5181 NDX2409670
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-234/977

5184 NDX1270412
పపరర: ఉసపసన బ షపక
తసడడ:డ బభబభవలర షపక
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:28
లస: ససస స

5164 NDX2763373
పపరర: మడ లకకణ కలమమర

94-234/1491

5167 AP151000447003
పపరర: మతబబగసव షపకव

94-234/975

5170 NDX1965146
పపరర: సనబగబలల మమనకకసడ

94-234/978

భరస : కకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:51
లస: ససస స
94-234/980

5173 MLJ1882026
పపరర: ఖయమఖస షపక

94-234/981

తసడడ:డ నడగమలకరర
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:33
లస: పప
94-234/983

5176 NDX1965310
పపరర: మలమఖదధడ మమనకకసడ

94-234/984

తసడడ:డ కకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:39
లస: పప
94-234/1493

5179 MLJ3324886
పపరర: పసరరసరహహబ షపక

94-234/986

తసడడ:డ అలసరహహబ
ఇసటట ననస:81-9-809
వయసనస:35
లస: పప
94-234/988

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:53
లస: ససస స
94-234/1494

94-235/775

భరస : నడగగల మరరव
ఇసటట ననస:81-9-807
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:34
లస: ససస స
5183 NDX2863058
పపరర: మరవల షపక

94-234/974

తసడడ:డ నడగమలకరర
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:63
లస: పప
5180 NDX0994079
పపరర: జరసనడబ షపక

5166 NDX0322107
పపరర: మసరసనబ షపక

5161 NDX1270693
పపరర: వనసకట నడగ పరవన గరరక

తసడడ:డ మడ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-9-806
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ నడగమల మర
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనడనఎసనव
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:34
లస: పప
5177 MLJ3324076
పపరర: నడగగల మరర

94-235/777

భరస : అమమననలమర
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభనव
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:29
లస: పప
5174 MLJ3712908
పపరర: జనడరరన రరవపव బటభడव

5163 NDX1270248
పపరర: రరమశసకరరరవప గరరక

94-234/973

తసడడ:డ రరమశసకరరరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:81-9-807
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:81-9-808
వయసనస:28
లస: ససస స
5171 MLJ3713005
పపరర: జలమనव షపకव

94-234/1490

తసడడ:డ సనబభబరరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:50
లస: పప

భరస : మడ నడగ లకకణ కలమమర
ఇసటట ననస:81-9-806
వయసనస:23
లస: ససస స
5168 NDX1420447
పపరర: జరరనడ బబగస షపక

5160 NDX3038379
పపరర: ఆసజననయగలల యసడసరర

5158 MLJ1883891
పపరర: సతఖమగరళకకషష కలరరనల

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:72
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ యసడసరర
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ పటభన చడన ఖమ పటభటన
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:57
లస: ససస స
5165 NDX2763340
పపరర: మడ వజయ లకడక

94-234/972

తసడడ:డ సతఖమగరళకకషష
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ గరరరజ కలమమరర చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-9-805
వయసనస:27
లస: ససస స
5162 NDX1270735
పపరర: హసకరరననసర పటభటన

5157 MLJ1880244
పపరర: యగగసధర కలరరనల

5182 MLJ1880053
పపరర: వనసకటటశసరరరడवడడ గగసటకव

94-234/989

తసడడ:డ వనసకటరరడवడడ व
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:45
లస: పప
94-235/778

5185 NDX1270404
పపరర: సపసదడబ షపక

94-235/779

భరస : బభబభవలర షపక
ఇసటట ననస:81-9-810
వయసనస:50
లస: ససస స
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5186 NDX2132215
పపరర: భభననపసడయమ చనసడసరర

94-234/990

భరస : లకకణ రరవప చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:34
లస: ససస స
5189 MLJ1884766
పపరర: సప మశశఖర రరచమలలర

94-234/993

94-198/963

94-234/997

తసడడ:డ రమమశ మమరక
ఇసటట ననస:81-9-814
వయసనస:25
లస: పప
5198 NDX0322040
పపరర: లమల బव షపకव

94-234/1000

94-234/1003

94-235/780

94-243/1268

భరస : నడగరశసరరరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:33
లస: ససస స

94-234/998

5205 NDX1359363
పపరర: హరరకకషష తడడడకకసడ

5208 NDX1304492
పపరర: నడగ అపరరష పరరచసరర

94-234/1007

5211 NDX0379578
పపరర: పడసరదव పరరచసరరव

94-234/1001

5214 NDX1270438
పపరర: పదడకవత వనలరసకక
భరస : కకటటశసరరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:47
లస: ససస స

5194 NDX1671701
పపరర: నరసజన కలమమరర రరచమలలర

94-234/996

5197 MLJ3333721
పపరర: సనవరన.ఎస.యసव

94-234/999

5200 AP151000441332
పపరర: మగరళపడసరద యమ యస

94-234/1002

తసడడ:డ దదరరశసరసమ
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:46
లస: పప
94-214/735

5203 MLJ3712981
పపరర: కకటటశసరరరవప వనలరసకక

94-234/1004

తసడడ:డ బడహకనడ చడరరఖలల
ఇసటట ననస:81-9-816
వయసనస:51
లస: పప
94-235/781

5206 NDX3113107
పపరర: నడగ సరసత వరడకటటట

94-234/1495

భరస : రమమష బభబగ వరడకటటట
ఇసటట ననస:81-9-819
వయసనస:32
లస: ససస స
94-234/1005

5209 NDX0827410
పపరర: నలజజల శరరషव

94-234/1006

భరస : లకడక నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:32
లస: ససస స
94-234/1008

తసడడ:డ నడరయమరరణव
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:39
లస: పప
94-235/782

94-234/995

భరస : సనరరసదడव
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : అసజననయగలల పరరచసరర
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష చటటటననన
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:50
లస: ససస స
5213 NDX1270628
పపరర: లకకక కలమమరర పరరచరర

5196 MLJ3333457
పపరర: మమరర అనససరఖ యమ.ఎస

5202 NDX2663649
పపరర: పవన కకమగకరర

5191 MLJ1887488
పపరర: రరమమరరవప రరచమలలర

భరస : భభసకర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-9-813
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక నడరరయణ తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:81-9-818
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ చతసచయఖ వరడకటటట
ఇసటట ననస:81-9-819
వయసనస:44
లస: పప
5210 NDX1827528
పపరర: తషలసస కలమమరర చటటటననన

94-202/654

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప కకమగకరర
ఇసటట ననస:81-9-816
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష తడడకకసడ
ఇసటట ననస:81-9-818
వయసనస:43
లస: ససస స
5207 NDX3114501
పపరర: రమమష బభబగ వరడకటటట

5193 NDX2664878
పపరర: వర వనసకట సతఖ సరసత
రరచమలలర
తసడడ:డ బభసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-813
వయసనస:20
లస: ససస స

5199 NDX1505686
పపరర: లకడక మమరక

94-234/992

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:75
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరరశసరసమ
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:57
లస: పప
5204 NDX1359355
పపరర: తడడడకకసడ లకడక తడడకరసడ

94-234/994

భరస : మగరళపడసరదన
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : కరరసव
ఇసటట ననస:81-9-815
వయసనస:43
లస: ససస స
5201 AP151000441403
పపరర: రవసదడనడధ యమ యస

5190 NDX2132207
పపరర: లకకణ రరవప చనసడసరర

5188 NDX1616301
పపరర: అననపవరష మక రరచమలలర

భరస : రరమమరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరర రరవప చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-9-813
వయసనస:21
లస: పప
5195 NDX2281970
పపరర: పడశరసత మమరక

94-234/991

భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-9-812
వయసనస:43
లస: పప
5192 NDX2673457
పపరర: మణణకసఠ భరత రరచమలలర

5187 MLJ1885383
పపరర: లలమవత రరచమలలర

5212 NDX0379552
పపరర: వనసకటశవర నడగరశసరరరవव

94-234/1009

తసడడ:డ నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:46
లస: పప
94-235/783

5215 NDX1270636
పపరర: లలకనడధ వనలరసకక

94-235/784

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:81-9-820
వయసనస:26
లస: పప
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94-234/1010

తసడడ:డ గగపరల కకషష చటటటననన
ఇసటట ననస:81-9-820/1
వయసనస:32
లస: పప
5219 NDX0097477
పపరర: సనశల కలసకల

94-234/1013

94-234/1016

94-234/1019

94-234/1022

94-234/1025

94-234/1028

94-234/1031

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:41
లస: పప

5229 MLJ3712973
పపరర: శకనవరసరరవప మమదరమమటర

5232 NDX1304641
పపరర: బబగస షపక

5235 NDX0828178
పపరర: షపక జమమకబव

5238 NDX1824714
పపరర: దనరగ మణణకసఠ మమదరమమటర

94-234/1034

5241 NDX0979674
పపరర: అససన షపక

94-234/1023

5244 NDX2090355
పపరర: గఫరర షపక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:44
లస: పప

5224 NDX0827865
పపరర: బ లకడక

94-234/1018

5227 NDX0569855
పపరర: శకనవరస కలరరవనళव

94-234/1021

5230 MLJ3713377
పపరర: సతఖశకనవరసव కలచభభటర व

94-234/1024

తసడడ:డ దతడసతతయ
డ
శరససస वస
ఇసటట ననస:81-9-822/2
వయసనస:43
లస: పప
94-234/1026

5233 NDX0996041
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-234/1027

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:30
లస: ససస స
94-234/1029

5236 AP151000447004
పపరర: वారతమమబ షపక

94-234/1030

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:52
లస: ససస స
94-234/1032

5239 NDX1304484
పపరర: సపసదడవల

94-234/1033

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:26
లస: పప
94-234/1035

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:35
లస: పప
94-234/1037

94-234/1015

తసడడ:డ లకడక నడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:29
లస: పప
5243 MLJ3712957
పపరర: మహమకద షపక

94-234/1020

భరస : పపద చసదव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : అపరయఖव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:73
లస: ససస స
5240 MLJ3712932
పపరర: రసజజన షపక

5226 MLJ3712940
పపరర: సనభభన షపక

5221 NDX0878769
పపరర: దతడతడడయశరససస స కలచబగటర

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : మమలమలव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:47
లస: ససస స
5237 MLJ1889385
పపరర: శశషమకव నడరదడసనव

94-234/1017

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:51
లస: పప

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:23
లస: ససస స
5234 AP151000447015
పపరర: సపసదడబ షపకव

5223 NDX2191682
పపరర: రరశరక షపక

94-234/1012

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-821
వయసనస:75
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరవపव
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:40
లస: పప
5231 NDX2367068
పపరర: సపసదడ అసన షపక

94-234/1014

భరస : సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-822
వయసనస:49
లస: ససస స
5228 NDX0379602
పపరర: ఆసజననయగలల పరరచసరరव

5220 NDX0173229
పపరర: వనసకటటశసరరర కలసకల

5218 NDX1275700
పపరర: సనబభబయమక శసగరరజ

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-821
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-9-821
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ వ.ఏల.సనరరసదడబభబగ
ఇసటట ననస:81-9-821/1
వయసనస:35
లస: పప
5225 NDX0995787
పపరర: అసజమక మమదరమమటర

94-234/1011

తసడడ:డ కకపరవరసव
ఇసటట ననస:81-9-820/1
వయసనస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-9-821
వయసనస:41
లస: ససస స
5222 MLJ3713369
పపరర: నడగరసదడకలమమర కలనశశటట

5217 MLJ3713351
పపరర: శరఖసరరజव వజడగరరवర

5242 MLJ3713385
పపరర: నడసరబభబగव పపరరబబ యనव

94-234/1036

తసడడ:డ నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:36
లస: పప
94-234/1038

5245 AP151000441472
పపరర: గరలబ షపకव

94-234/1039

తసడడ:డ సపసదనలలव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:62
లస: పప

Page 179 of 331

5246 NDX0977884
పపరర: పపద చడసద షపక
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94-234/1040

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:64
లస: పప
5249 NDX2025113
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ తకరకళపరటట

తసడడ:డ నడసరయఖव
ఇసటట ననస:81-9-823
వయసనస:70
లస: పప
94-234/1043

తసడడ:డ పడకరష రరడడడ తకరకళపరటట
ఇసటట ననస:81-9-824
వయసనస:34
లస: పప
5252 NDX0878645
పపరర: శకననव పరసతసव

94-234/1046

94-234/1049

94-234/1052

94-234/1054

94-234/1057

94-234/1060

భరస : రరమమరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:45
లస: ససస స

5259 NDX2859478
పపరర: షరదర షపక

5262 NDX1756784
పపరర: శకకలమ బబగస షపక

5265 NDX0311456
పపరర: అరరఫత షపక

5268 NDX1862268
పపరర: రహహమగదదదన షపక

94-176/47

5271 NDX2471720
పపరర: జజఖతరకయ నరరళళ

94-234/1496

5274 NDX1390061
పపరర: సరలలహ షపక
భరస : రహహస
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:69
లస: ససస స

94-234/1048

5257 MLJ3712924
పపరర: ఖససమ వల షపక

94-234/1051

5260 NDX2090397
పపరర: సరయ కరవఖ శక కకపపరల

94-234/1053

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకపపరల
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:23
లస: ససస స
94-234/1055

5263 NDX1304450
పపరర: బషసర షపక

94-234/1056

భరస : లమలమసహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:62
లస: ససస స
94-234/1058

94-234/1059
5266 NDX1304443
పపరర: వనసకట శవ నడగ వర మహన

తసడడ:డ బభలయమఖ మగదడగడ
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:31
లస: పప
94-234/1061

5269 NDX1270495
పపరర: నడగమర బ షపక

94-235/785

భరస : గన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:36
లస: ససస స
94-234/1062

భరస : నవన కలమమర నన రరళళ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:23
లస: ససస స
94-234/1064

5254 NDX0321919
పపరర: గగససయ బబగగమ షపక

తసడడ:డ అలర సర హహబ
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబభబస అల షపక
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:57
లస: పప

భరస : బభలయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:49
లస: ససస స
5273 AP151000447201
పపరర: పదకకలమమరరव ననరరళళव

94-234/1050

తసడడ:డ రహహమగదదదన
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబభశవరరవప
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:34
లస: పప
5270 NDX2346328
పపరర: ఉమమదతవ నసకల

5256 AP151000447178
పపరర: మగసతడజ బబగస షపక

94-234/1045

భరస : మసరసనసలव
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:75
లస: ససస స
5267 NDX0341149
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

94-234/1047

తసడడ:డ సనబభన షపక
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:19
లస: పప

భరస : రవవఫ
ఇసటట ననస:81-9-828
వయసనస:31
లస: ససస స
5264 NDX1304435
పపరర: మమయమమన బ షపక

5253 NDX0321943
పపరర: పరతమమభ షపక

5251 NDX0725408
పపరర: నరకలव చసదడव
భరస : శకనవరసव
ఇసటట ననస:81-9-826
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:43
లస: పప
5261 NDX1196740
పపరర: గరలబ షపక

94-234/1044

భరస : మమబగసనబభన
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-827
వయసనస:48
లస: ససస స
5258 NDX0341354
పపరర: సనభభన వల షపక

5250 NDX1304401
పపరర: ఉమమరతన బసదన రతనస

94-234/1042

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ తకరకళపరటట
ఇసటట ననస:81-9-824
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రతనస
ఇసటట ననస:81-9-826
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మగననయఖव
ఇసటట ననస:81-9-826
వయసనస:53
లస: పప
5255 NDX1304617
పపరర: జయమ లకకక గసధమ

94-234/1041 5248 NDX2025139
5247 NDX0878603
పపరర: నడగరశసరరరవపव పపరరబబ యనव
పపరర: శక లకకక తకరకళపరటట

5272 NDX0827279
పపరర: బదధడ వనసకట లకడక

94-234/1063

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:44
లస: ససస స
94-234/1065

94-234/1066
5275 NDX1965005
పపరర: వనయ సరయ కలమమర బదధడ

తసడడ:డ శకనవరసనలల బదధడ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:24
లస: పప

Page 180 of 331

5276 NDX1304393
పపరర: కకశశర కలమమర బదదడ
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94-234/1067

తసడడ:డ శకనవరసనలల బదదడ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:26
లస: పప
5279 MLJ3712890
పపరర: మలర కరరరరనరరవప व

94-234/1070

94-234/1498

94-234/1072

94-234/1075

భరస : బబ డయఖ
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:66
లస: ససస స
5291 NDX2325934
పపరర: అనతడ దతవ కకసపల

94-234/1077

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసపల
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:23
లస: ససస స
5294 NDX0306928
పపరర: మలలర శసరర కకసపరలव

94-234/1080

94-234/1083

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:47
లస: పప
5300 NDX0995803
పపరర: అసజన కలమమరర పసలర లటర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:50
లస: ససస స

94-235/786

94-234/1085

94-234/1073

5284 NDX2570166
పపరర: శకనవరసరరవప కటకస

భరస : శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:47
లస: ససస స

94-234/1076
5289 NDX1189661
పపరర: బభల మణణకసఠ పవన కలమమర
కటకస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:29
లస: పప

5290 NDX2623585
పపరర: శకనవరస రరవప కకసపల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:47
లస: పప

5292 NDX0996025
పపరర: వనసకట సనబగబలల కకసపరల

5293 NDX0996082
పపరర: పదడకవత కకసపరల

5295 NDX1824177
పపరర: వనసకటగరరరశ కలమమర కకసపల

94-234/1078

94-234/1081

5298 MLJ3324126
పపరర: వనసకటటశసరరర కకసపల

5299 NDX2749505
పపరర: శకనవరసరరవప కకసపల

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పసలర లటర
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:24
లస: పప

94-204/797

94-234/1079

5296 MLJ1895796
పపరర: సనబబరరవప నడరదడసన
తసడడ:డ అపరయఖ
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:41
లస: పప

5304 NDX1672030
పపరర: ససవర కకషష పసలర లటర

94-234/1074

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశకనవరస రరవప కకసపల
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:24
లస: పప

5301 NDX1304385
పపరర: హరత పసలర లటర

94-234/1497

94-23/636

5287 NDX2160463
పపరర: హహహమమవత కటకస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:25
లస: ససస స

94-234/1084

94-234/1082

94-234/1499

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకసపల
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:48
లస: పప
94-234/1086

భరస : శవననడరరయణ పసలర లటర
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:31
లస: ససస స
94-234/1088

5281 NDX2862233
పపరర: నరసససహ రరవప జవరసజ

తసడడ:డ బబ డయఖ కటకస
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:77
లస: పప

భరస : శకనవరస పసలర లటర
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:30
లస: ససస స
5303 MLJ1891001
పపరర: లకడక పసలర లటర

5283 NDX1270479
పపరర: అననషరరరణణ ననరరళళ

5286 NDX1505611
పపరర: హహమలత కటకస

94-234/1069

తసడడ:డ లకకయఖ జవరసజ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:76
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-9-833
వయసనస:24
లస: ససస స
5297 MLJ3324134
పపరర: వనసకటరరమమరరవప కకసపల

94-234/1071

తసడడ:డ రరమమరరవప ననరరళళ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-9-832
వయసనస:23
లస: ససస స
5288 AP151000447653
పపరర: వనసకటనరసమక కటకస

5280 NDX0311381
పపరర: శకనన బదధడ

5278 MLJ3712916
పపరర: సట वలనव కకకతస పలర व

తసడడ:డ డనయయలలव
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:46
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:66
లస: ససస స
5285 NDX2160471
పపరర: వరలకడక కటకస

94-234/1068

తసడడ:డ రరమ రరవప నన రరళళ
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనव
ఇసటట ననస:81-9-829
వయసనస:41
లస: పప
5282 NDX2862415
పపరర: ఉమమ దతవ జవరసజ

5277 NDX2471704
పపరర: నవన కలమమర నరరళళ

5302 NDX0996256
పపరర: పప లలరమక అటట
ర రర

94-234/1087

భరస : గగరరశసకర
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:32
లస: ససస స
94-234/1089

5305 MLJ1891662
పపరర: శవ నడనరరయమణ పసలర లటర

94-234/1091

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:33
లస: పప
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94-234/1092

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:37
లస: పప
5309 NDX0995860
పపరర: రతస మక పసలర లటర

94-234/1095

94-136/990

94-234/1098

94-234/1101

94-234/1104

94-234/1107

94-234/1110

భరస : రరమమహనరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:45
లస: ససస స

5319 NDX0097675
పపరర: దనరగ చలమర

5322 AP151000447303
పపరర: వనసకటరమణ చలమరव

5325 AP151000447112
పపరర: శకహరర గగళళव

5328 NDX0568386
పపరర: పడసరద మలర వరపప

94-234/1113

94-234/1116

5314 NDX0995845
పపరర: లకడక పపలగగసడ

94-234/1097

5317 NDX0941377
పపరర: ఆసజననయగలల పపలకకసడ

94-234/1102

5320 AP151000447447
పపరర: పదక చలమరव

94-234/1100

94-234/1103

భరస : శవబభబగव
ఇసటట ననస:81-9-837
వయసనస:37
లస: ససస స
94-234/1105

5323 NDX0540286
పపరర: రమమదతవ మలర వరపప

94-234/1106

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:35
లస: ససస స
94-234/1108

5326 NDX1965054
పపరర: అససర ఫపన షపక

94-234/1109

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:63
లస: ససస స
94-234/1111

5329 NDX0568436
పపరర: పడసరద చలమరव

94-234/1112

తసడడ:డ అసకరలలव
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:38
లస: పప

94-234/1114 5332 NDX1304377
5331 NDX1965021
పపరర: ససవర మమరరత ససరరప తతననదపప
పపరర: సరబయమ బబగస

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తతననదపప
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:27
లస: ససస స

5334 MLJ1887850
పపరర: అశకబమన షపక

5335 NDX2144566
పపరర: దతవకక దతవ దథరడర

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:56
లస: ససస స

94-136/989

తసడడ:డ తషలసయమఖ
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖव व
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:50
లస: పప
5333 MLJ1891852
పపరర: అనసరరధ తతసడతపపव

94-234/1099

భరస : శవయఖव
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖव
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:67
లస: ససస స
5330 MLJ1890839
పపరర: శవ నడనరరయమణव నకరకव

5316 NDX2160349
పపరర: కరరరసకరయ పప చరరజ

5311 NDX3181138
పపరర: హహమ లత ఇసటటరర

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : చనసరసమయఖव
ఇసటట ననస:81-9-837
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : పడసరదव
ఇసటట ననస:81-9-838
వయసనస:35
లస: ససస స
5327 AP151000447032
పపరర: వనసకటరతనస గగళళव

94-136/991

భరస : రచడరతనస
ఇసటట ననస:81-9-837
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : బభబగव
ఇసటట ననస:81-9-837
వయసనస:54
లస: ససస స
5324 NDX0540310
పపరర: మసగ చలమరव

5313 NDX3163334
పపరర: సనజజత ఇసటటరర

94-234/1094

భసధనవప: మగకరశ
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పప చరరజ
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ సపసదడव
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:57
లస: పప
5321 NDX0097659
పపరర: లలరరద మమరరव ఆరव

94-234/1096

భరస : మగకరశ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : బభబర వల షపక
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:59
లస: ససస స
5318 NDX0082248
పపరర: బభబగव రమశశటట व

5310 MLJ3712825
పపరర: జవనడడవపव కలచపవడడव

5308 MLJ1890656
పపరర: సరసబశవరరవప పసలర లటర

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనగయమఖव
ఇసటట ననస:81-9-835
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పపలర రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:81-9-836
వయసనస:59
లస: పప
5315 NDX0996108
పపరర: అజమమన షపక

94-234/1093

తసడడ:డ శవససబబరరవప
ఇసటట ననస:81-9-834
వయసనస:38
లస: పప

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:81-9-835
వయసనస:74
లస: ససస స
5312 NDX3174430
పపరర: మగకరశ ఇసటటరర

5307 MLJ3712866
పపరర: గగరరశసకర అటట
ర రర

94-234/1117

94-234/1115

94-234/1118

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:72
లస: ససస స
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5336 NDX2144574
పపరర: వనసకటటశసరరరవప దథరడర

94-234/1119

తసడడ:డ కకటట సరసమ దథరడర
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:74
లస: ససస స
5339 MLJ1894021
పపరర: శకలసతల తతసడతపప

5337 MLJ1888569
పపరర: రరమమహనరరవప తతసడతపప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-9-840
వయసనస:53
లస: పప
94-234/1122

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-9-841
వయసనస:40
లస: ససస స

5340 MLJ1887843
పపరర: జయలకడక నకరక

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-9-841
వయసనస:48
లస: పప

భరస : వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:81-9-842
వయసనస:77
లస: ససస స
5348 NDX0098004
పపరర: అనతడ పప నననకలర

94-234/1131

94-234/1134

94-234/1137

భరస : మలర కరరరరనరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:52
లస: ససస స

5352 NDX1628736
పపరర: సనహససన మమరబతషల

5355 MLJ1883339
పపరర: శకనవరసరరడడడव పగడడలव

94-234/1140

5358 MLJ1898642
పపరర: సనదడరరణణव అచనఖతव

94-234/1143

5361 NDX1196765
పపరర: ససతడ మహ లకకక K

94-234/1132

5344 NDX1722991
పపరర: రతడనవళ రరవకకకసదధ

94-234/1127

5347 NDX0539916
పపరర: ససతడరరవమక జజషస

94-234/1130

5350 NDX0539825
పపరర: నడరరయణమక వదస
ద రర

94-234/1133

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-9-843
వయసనస:55
లస: ససస స
94-234/1135

5353 NDX0174532
పపరర: హరర పడసరద పప ననకలమव

94-234/1136

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-844
వయసనస:31
లస: పప
94-234/1138

5356 NDX1420454
పపరర: హహమ వరణణ మమమడడ

94-234/1139

భరస : గగపస కకషష
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:33
లస: ససస స
94-234/1141

5359 NDX0321703
పపరర: రరపవత మమమడడव

94-234/1142

భరస : ఉదయభభసకరव
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:52
లస: ససస స
94-234/1144

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:26
లస: పప

94-234/1124

భరస : భభననపడకరష జజషస
ఇసటట ననస:81-9-843
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:42
లస: ససస స

94-234/1146 5364 NDX1824508
5363 NDX2160497
పపరర: సపసదనలల నడగరసదడ బభబగ శనగపలర
పపరర: యగగరసధర కరళసగర

తసడడ:డ రరమకకషష శనగపలర
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:26
లస: పప

94-234/1129

తసడడ:డ చతననకకషరషరరడवడడ व
ఇసటట ననస:81-9-844
వయసనస:48
లస: పప

భరస : K S బభబగ
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:35
లస: ససస స
5360 NDX0596742
పపరర: శకరరస దనరరగశసరరव

5349 AP151000447281
పపరర: నడరరయణమక వడస
డ రరव

5341 NDX0388397
పపరర: లకకకనరసససహరరవపव శఖव

భరస : రతస యఖ రరవకకకసదధ
ఇసటట ననస:81-9-842
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర మమరబతషల
ఇసటట ననస:81-9-844
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వసకటటససరరర కరసరల
ఇసటట ననస:81-9-844
వయసనస:47
లస: పప
5357 NDX1196773
పపరర: జజఖత కర

94-234/1126

భరస : అసకమకव
ఇసటట ననస:81-9-843
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-843
వయసనస:40
లస: పప
5354 MLJ3713112
పపరర: రరజ కరసరల

5346 NDX1807793
పపరర: రతస యఖ రవకకకసదధ

94-234/1121

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-9-841
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ రవకకకసదధ
ఇసటట ననస:81-9-842
వయసనస:59
లస: పప

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:81-9-843
వయసనస:41
లస: ససస స
5351 NDX0413468
పపరర: శవ రరమకకషషव శరఖమమరరव

94-234/1123

భరస : వనసకట కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-842
వయసనస:34
లస: ససస స
94-234/1128

5338 NDX1616368
పపరర: నడగ మణణ ససఖమ

భరస : లకకరనహ నరసససహరరవప ససఖమ
ఇసటట ననస:81-9-841
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : శవనడనరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-841
వయసనస:47
లస: ససస స

5342 AP151000441293 94-234/1125 5343 NDX0995886
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప తతసడతపప
పపరర: రమమవలర దతవ రరవకకకసదధ

5345 NDX0995746
పపరర: ఆదదశసరమక రరవకకకసదధ

94-234/1120

5362 NDX2176080
పపరర: మణణ దదప కలమమర శనగపలర

94-234/1145

తసడడ:డ రరమ కకషష శనగపలర
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:25
లస: పప
94-234/1147

5365 NDX1965096
పపరర: సనరరష బభబగ దసడత

94-234/1148

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ దసడత
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:26
లస: పప
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94-234/1149 5367 MLJ3712775
5366 NDX1862151
పపరర: లకకక కళళఖణచకవరరస మమమడడ
పపరర: గగపసకకషషव మమమడడव

తసడడ:డ ఉదయ భభసకరరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయభభసకరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:34
లస: పప

5369 MLJ1882984
పపరర: పరసడడరసగరరరవపव గగడవరరసव

5370 NDX0579508
పపరర: జతతసదడव కకడసరరव

94-234/1152

తసడడ:డ పపనడనరరవపव व
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:38
లస: పప
5372 NDX1181973
పపరర: రరమమ రరవప కరరసశశటట

94-234/1155

94-234/1500

94-240/753

94-234/1503

94-234/1159

94-234/1285

5382 NDX3179108
పపరర: శసకర బభబగ ఉదదసటట

5385 NDX1934414
పపరర: రరజ కలసచపప

5388 NDX2650604
పపరర: రరమలకకకమక జజఖత

94-234/1288

5391 NDX2650620
పపరర: సనపసయ కకననదనల

94-234/1157

5394 AP151000441605
పపరర: శశషగరరర గగపస బమరగడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-9-851
వయసనస:44
లస: పప

94-233/1241

5377 NDX3092301
పపరర: వనసకట సనబబరరవప దతవథద

94-234/1502

5380 NDX2409746
పపరర: శసకర బభబగ ఉదదసటట

94-234/1158

తసడడ:డ వనసకట పత ఉదదసటట
ఇసటట ననస:81-9-848
వయసనస:50
లస: పప
94-234/1504

5383 NDX3172533
పపరర: కకషష పసడయ మలమబసటట

94-234/1505

భరస : రరమగ మలమబసటట
ఇసటట ననస:81-9-848
వయసనస:31
లస: ససస స
94-234/1160

5386 MLJ1889278
పపరర: నడగరశసరరరవప వనచడచ

94-234/1161

తసడడ:డ ససతడరరమగలల
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:65
లస: పప
94-234/1286

5389 NDX2654622
పపరర: భభగఖలకడక కకననదనల

94-234/1287

భరస : చతననకరశవపలల
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:45
లస: ససస స
94-237/839

తసడడ:డ చతనన కరసవలల
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:25
లస: ససస స
94-234/1163

5374 NDX3259793
పపరర: సనమసత మడడడ

తసడడ:డ పపలర రరవప దతవథద
ఇసటట ననస:81-9-846
వయసనస:40
లస: పప

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చతననకరశవపలల
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:23
లస: పప
5393 NDX1616418
పపరర: రరజజ వనసకట వషష
ష వరరన
బమరగడడ
తసడడ:డ కలలమ భమషషస బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-9-851
వయసనస:25
లస: పప

94-234/1501

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:81-9-849
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:81-9-850
వయసనస:70
లస: పప
5390 NDX2644656
పపరర: పవన కలమఖణ కకననదనల

5379 NDX2409720
పపరర: జయకకషష ఉదదసటట

94-234/1154
5371 NDX1105188
పపరర: ఉదయభభసకర రరవప మమమడడ

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:81-9-846
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పత ఉదదసటట
ఇసటట ననస:81-9-848
వయసనస:50
లస: పప

భరస : రరజ కలసచపప
ఇసటట ననస:81-9-849
వయసనస:41
లస: ససస స
5387 NDX2658383
పపరర: వనసకట మహన రరవప జజఖత

94-234/1156

తసడడ:డ శశఖర బభబగ ఉదదసటట
ఇసటట ననస:81-9-848
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత ఉదదసటట
ఇసటట ననస:81-9-848
వయసనస:50
లస: పప
5384 NDX1934323
పపరర: సనశల కలసచపప

5376 NDX3117314
పపరర: పపలర రరవప దతవథద

94-234/1151

తసడడ:డ కరశవశసనడధస
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ యమనడరటటయమ దతవథద
ఇసటట ననస:81-9-846
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వపపరపరరరర
ఇసటట ననస:81-9-846
వయసనస:33
లస: పప
5381 NDX2838191
పపరర: శసకర బభబగ ఉదదసటట

94-234/1153

తసడడ:డ లకడకనడరరయణव व
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:67
లస: పప

భరస : సనబబరరవప దతవథద
ఇసటట ననస:81-9-846
వయసనస:87
లస: ససస స
5378 NDX2852358
పపరర: శవ పడసరద వపపరపరరరర

5373 MLJ1882141
పపరర: పపనడనరరవపव గగడవరరసव

5368 MLJ3712759
పపరర: గగపసకకషష మమమడడ

తసడడ:డ ఉదయ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ కరసస వశసనడథసव
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-9-845
వయసనస:63
లస: పప
5375 NDX3053949
పపరర: అసజన లల లమవణఖ దతవథద

94-234/1150

5392 MLJ1891985
పపరర: మహనలకకక బమరగడడ व व

94-234/1162

భరస : కలభమషణव व
ఇసటట ననస:81-9-851
వయసనస:43
లస: ససస స
94-234/1164

5395 AP151000441599
పపరర: కలలభమషణ బమరగడడ

94-234/1165

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:81-9-851
వయసనస:50
లస: పప
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94-234/1166 5397 MLJ1889336
5396 NDX0321653
పపరర: కనక సనసదర మణణव బమరగడడ व
పపరర: నడగధనలకడక బమరగడడ

భరస : శశషగరరర గగపరసव
ఇసటట ననస:81-9-851/1
వయసనస:41
లస: ససస స
5399 NDX1505405
పపరర: నడగ లకడక జలర పలర

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-9-851/1
వయసనస:67
లస: ససస స
94-234/1168

భరస : వనసకట కకషష జలర పలర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:32
లస: ససస స
5402 AP151000447317
పపరర: బభపమక కకలव

94-234/1171

94-234/1174

94-234/1177

94-235/788

94-235/791

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-10వయసనస:28
లస: పప
5420 NDX3277381
పపరర: రమణ తమకశశటట
భరస : రమణయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-10-791
వయసనస:44
లస: ససస స
5423 NDX2678944
పపరర: శఖమల దతవ కకసడ
తసడడ:డ వసశ కకషష కకసడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:18
లస: ససస స

5409 MLJ1881317
పపరర: మరరయదడసన కకచచరర

94-234/1178

94-234/1173

5412 NDX1270685
పపరర: సరగజన వనసపర

5415 NDX2320901
పపరర: దనరగ భవరన కటకస

5418 NDX2790392
పపరర: శకనన తరరమరరడడడ

5421 NDX1578295
పపరర: పదడకవత గగడవరరస

5424 NDX1959081
పపరర: చసదడ లకడక నసదధకరటర
భరస : భభసకర రరవప నసదధకరటర
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:28
లస: ససస స

94-234/1176

5410 NDX1270669
పపరర: సససధన వనసపర

94-235/787

తసడడ:డ భభసకరరరవప వనసపర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:27
లస: ససస స
94-235/789

5413 NDX1270677
పపరర: హరరష వనసపర

94-235/790

తసడడ:డ భభసకరరరవప వనసపర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:28
లస: పప
94-236/161

5416 NDX2321446
పపరర: రరజశశఖర కటకస

94-236/162

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస కటకస
ఇసటట ననస:81-9-911
వయసనస:41
లస: పప
94-236/839

5419 NDX2942373
పపరర: పరథడపత పదడకవత

94-234/1435

భరస : పరథడపత నడగయఖ
ఇసటట ననస:81-10-92
వయసనస:73
లస: ససస స
94-236/164

భరస : పపనడనరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-813
వయసనస:56
లస: ససస స
94-198/962

5404 NDX1505595
పపరర: వనసకట కకషష జలర పలర

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ తరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-10-49/8
వయసనస:25
లస: పప
94-236/930

94-234/1170

94-234/1175 5407 AP151000441477
5406 MLJ3713203
పపరర: కకరణ కలమమరव మలలర మమడడव
పపరర: శకనవరసన కకల

భరస : రరజశశఖర కటకస
ఇసటట ననస:81-09-911
వయసనస:30
లస: ససస స
94-236/163

5401 MLJ1883669
పపరర: మరరయరరణణ కకచతచరర

తసడడ:డ వనసకటటససరరర జలర పలర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:36
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప వనసపర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప వనసపర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:42
లస: పప
5417 NDX2321479
పపరర: జజన షపక

94-234/1172

తసడడ:డ బభలశశరయఖ
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:53
లస: పప

భరస : భభసకరరరవప వనసపర
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:37
లస: ససస స
5414 NDX1270644
పపరర: భభసకరరరవప వనసపర

5403 NDX0994327
పపరర: జయలకడక చసడడపరటట

94-234/1506

భరస : మరరయదడసన
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సపతషరరమయఖव व
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:50
లస: పప
5411 NDX1270651
పపరర: లకకక వనసపర

94-234/1169

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవపव
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:38
లస: పప
5408 MLJ1894823
పపరర: శకనవరసव బభపటర व

5400 AP151000447316
పపరర: లమవణఖ దతవव కకలव

5398 NDX2763266
పపరర: మడ అనసత లకడక

భరస : మడ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-9-896
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవపव
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరసव
ఇసటట ననస:81-9-902
వయసనస:72
లస: ససస స
5405 MLJ3713211
పపరర: మషపव నడరగరనव

94-234/1167

5422 MLJ3324530
పపరర: సనరరష మమరస

94-236/165

తసడడ:డ లసగయఖव మమరస
ఇసటట ననస:81-10-851/1
వయసనస:34
లస: పప
94-236/166

5425 NDX0994392
పపరర: హహమలత జజననలగడడ
జజననలగడడ
భరస : వరయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:35
లస: ససస స

94-236/167
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5426 NDX0992610
పపరర: నసరర హన షపక షపక
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94-236/168

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:40
లస: ససస స
5429 NDX2107291
పపరర: సరమమమ జఖస జజననలగడడ

94-236/171

94-236/174

94-236/177

94-233/1160

94-236/842

94-236/845

94-215/920

94-237/812

భరస : ఆసజననయగలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:57
లస: ససస స

5434 NDX0341578
పపరర: వరయఖ జజననలగడడ

94-236/176

5437 NDX3116589
పపరర: సనబబ రరవప డడవఎ

94-232/1085

94-236/178 5440 NDX3057197
5439 NDX0994384
పపరర: ఉషరరరణణ పరననగసటట పరననగసటట
పపరర: లకడక భభరత జవరసజ

5442 NDX2744357
పపరర: శవ పరరసత పప తసశశటట

5445 NDX2744373
పపరర: రతన కలమమరర పప తసశశటట

5448 MLJ1885789
పపరర: లసగయఖ మమరస

5451 NDX1448589
పపరర: ససమఖ దరరస

5454 AP151000447391
పపరర: సనహససన దరరరव దరరర
భరస : రతనసव దరరర
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:57
లస: ససస స

94-236/841

తసడడ:డ అపరరరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:89
లస: ససస స
94-236/843

5443 NDX2764678
పపరర: నరసససహ రరవప పప తసశశటట

94-236/844

తసడడ:డ కకసడయఖ పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:54
లస: పప
94-236/846

5446 NDX2672269
పపరర: కలమమరర మరస

94-195/719

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-10-857/1
వయసనస:55
లస: ససస స
94-236/179

5449 NDX2677896
పపరర: అనల కలమమర మమరస

94-236/694

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-10-857/1
వయసనస:42
లస: పప
94-236/180

తసడడ:డ DEENA వసదనమగ
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:30
లస: ససస స
94-236/182

94-236/173

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప డడవఎ
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:85
లస: పప

తసడడ:డ తషలశయఖव మమరస
ఇసటట ననస:81-10-857/1
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ నడగ రతన రరవప
ఇసటట ననస:81-10-857/1
వయసనస:45
లస: పప
5453 AP151000447181
పపరర: పరరసత గసడడకకట గసడడకకట

94-236/840

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : బదదన
డ డరరయణ
ఇసటట ననస:81-10-857/1
వయసనస:42
లస: ససస స
5450 NDX2673606
పపరర: బదరర నడరరయణ కలసగర

5436 NDX2740496
పపరర: నడగమర బ షపక

5431 NDX1269224
పపరర: అవనడష బభబగ కకసడ

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:47
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:25
లస: పప
5447 NDX2666774
పపరర: చడమగసడతశసరర కరలసగర

94-236/175

తలర : లకకక పరననగసటట
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చననవరయఖ డథగరపరరస
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:59
లస: పప
5444 NDX2764595
పపరర: రరజ రవసదడ బభబగ పప తసశశటట

5433 NDX1323526
పపరర: నడగ బభబగ కకసడడ

94-236/170

తసడడ:డ నడగబభబగ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:26
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-10-853
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:81-10-854
వయసనస:63
లస: ససస స
5441 NDX3114063
పపరర: కకటటశసర రరవప డథగరపరరస

94-236/172

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:46
లస: పప

భరస : ఖమజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-853
వయసనస:77
లస: ససస స
5438 NDX3133147
పపరర: సతఖనడరరయనమమక డథగరపరరస

5430 NDX2053999
పపరర: వసశ కకషష కకసడడ కకసడడ

5428 NDX2148352
పపరర: వనసకటటససరమక కకసడడ

భరస : సరసబయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ బభబగ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప నసదధకరటర
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:32
లస: పప
5435 NDX0994871
పపరర: ఖమజజబ సయఖద సయఖద

94-236/169

భరస : నడగబభబగ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:81-10-852
వయసనస:70
లస: ససస స
5432 NDX1959107
పపరర: భభసకర రరవప నసదధకరటర

5427 NDX1345339
పపరర: లకడక కనకదనరగ కకసడడ కకసడడ

5452 NDX0322669
పపరర: వనసకటలకడకకలమమరర గసడడకకట

94-236/181

భరస : శకనవరసరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:34
లస: ససస స
94-236/183

5455 NDX1448563
పపరర: సనహససన దరరస

94-236/184

భరస : దదనడ వసదనమగ వసదనమగ
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:61
లస: ససస స
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5456 AP151000447245
పపరర: నరసమక మమదల మమదడల

94-236/185

భరస : సరసబయఖ మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:40
లస: పప

5459 AP151000441132
పపరర: ఆసజననయగలల గసడడకకట
గసడడకకట
తసడడ:డ నరసయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:65
లస: పప

94-236/188

5462 NDX0322990
పపరర: పదకव గగమమకव

94-236/189

94-236/192

94-236/698

94-236/928

94-236/194

భరస : ససవర పడసరద పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-861
వయసనస:33
లస: ససస స

5469 MLJ2171478
పపరర: రరమలలత పపలలర టట

5472 NDX2671824
పపరర: సరసత కటకస

5475 AP151000447167
పపరర: పరనమక గగమకव గగమమక

94-236/197

5478 MLJ1897446
పపరర: సపస గరరరరరవప కటకస

5481 NDX0322982
పపరర: శకదతవ పప తషరరజ

తసడడ:డ మహన రరవప ననతల
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:26
లస: ససస స

94-236/191

5467 NDX2712297
పపరర: భవన గగమక

94-236/697

భరస : నడగరసదడ కలమమర గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:26
లస: ససస స
94-236/847

5470 MLJ2170199
పపరర: లకకకనడరరయణశరక కలరపరటట

94-236/927

తసడడ:డ చననమమధవరరవప కరరపత
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:68
లస: పప
94-2/1241

5473 NDX1440197
పపరర: సనధడ రరణణ కటకస కటకస

94-236/193

తసడడ:డ వజయ కలమమర కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:28
లస: ససస స
94-236/195

5476 MLJ1897768
పపరర: రరధడకకషష కటకస

94-236/196

తసడడ:డ గగపరలరరవపव కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:33
లస: పప
94-236/198

5479 NDX0312041
పపరర: గగపరలరరవప కటకసव కటకస

94-236/199

తసడడ:డ పపననయఖ కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:57
లస: పప
94-236/201

భరస : శశఖర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-861
వయసనస:38
లస: ససస స

94-236/203 5484 NDX2107366
5483 NDX0341321
పపరర: వరశశఖర పప తషరరజव పప తషరరజ
పపరర: మధనలత ననతల

తసడడ:డ సనబభబరరవపव పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-861
వయసనస:40
లస: పప

94-236/696

తసడడ:డ గగపరలరరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:34
లస: పప
94-236/200

5464 NDX2160729
పపరర: అయఖపర గగమక
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:26
లస: పప

భరస : వరయఖव గగమమక
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవపव కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:34
లస: పప
5480 NDX2012870
పపరర: మమధవ పప తషరరజ

94-236/190

భరస : సరపట గరరరరరవ
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవపव కటకస
ఇసటట ననస:81-10-860
వయసనస:52
లస: ససస స
5477 NDX0341198
పపరర: వజయకలమమరర కటకస

5466 NDX2701324
పపరర: లకడక నడరరయణ గగమక

94-222/754

Deleted

భరస : బడహకనసదచడరర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:48
లస: పప
5474 AP151000447133
పపరర: సరగజనదతవ కటకసव కటకస

5463 NDX2160711
పపరర: ససతతష కలమమర గగమక

5461 NDX2868305
పపరర: ససధఖ రరణణ గగమక
భరస : సరయ రరస గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:26
లస: పప
5471 MLJ2170876
పపరర: బడహకనసదడచడరర పపలలర టటకలరరస

94-222/753

తసడడ:డ వనసకటటససరరలల గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గగమమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:38
లస: పప
5468 NDX2694776
పపరర: సరయ రరస గగమక

5460 NDX2868396
పపరర: భవన గగమక

94-236/187

తసడడ:డ దరరర రతనస దరరర
ఇసటట ననస:81-10-858
వయసనస:65
లస: పప

భరస : నడగరసదడ కలమమర గగమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : గగపరలव గగమమక
ఇసటట ననస:81-10-859
వయసనస:34
లస: ససస స
5465 NDX1105329
పపరర: గగపరలకకషష గగమమక గగమమక

94-236/186 5458 NDX1448530
5457 AP151000441261
పపరర: శకనవరసరరవప గసడడకకట గసడడకకట
పపరర: దదనవసదనమగ దరరర దరరర

5482 NDX0878751
పపరర: శవపడసరద పప తషరరజ

94-236/202

తసడడ:డ సనబభబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-861
వయసనస:37
లస: పప
94-236/204

5485 MLJ1896273
పపరర: జజఖత ననతలव ననతల

94-236/205

భరస : మహనరరవప व ననతల
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:47
లస: ససస స
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94-236/206

భరస : సనబభబ రరవప ననతల
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:71
లస: ససస స

5487 NDX2107325
పపరర: శకనవరస రరవప చసతడ

తసడడ:డ శవయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:42
లస: పప

5489 AP151000441417
పపరర: సనబభబరరవప పప తషరరజव
పప తషరరజ
తసడడ:డ కకటయఖव పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:62
లస: పప

94-236/209

5492 NDX0995209
పపరర: రరధ జజఖసనఖల జజసనఖల

94-236/212

5490 NDX1706524
పపరర: నసదధన తతటకలర

94-236/215

5498 NDX2756187
పపరర: ధనలకడక కకరరవ

94-236/848

5499 MLJ1880442
పపరర: మగసతడజ సయఖద

94-236/218

5502 AP151000441307
పపరర: గగస భభషర సయఖదव సయఖద

భరస : ఖజజవళ సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-865
వయసనస:72
లస: ససస స

భరస : రవ బబ డడ
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:42
లస: ససస స
94-236/226

తసడడ:డ లకకయఖ తడయ
ఇసటట ననస:81-10-867
వయసనస:47
లస: పప

94-236/221

94-236/217

94-236/219
5500 AP151000447034
పపరర: అసజమక తషపరకలలव తషపరకలల

5503 NDX1440163
పపరర: ఖమజజ వల సయఖద సయఖద

94-236/222

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-865
వయసనస:79
లస: పప
94-236/224

5506 NDX1105451
పపరర: జగదదష బభబగ బ

94-236/225

తసడడ:డ రవ బబ డ
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:29
లస: పప
94-236/849

భరస : మమరకసడతయగలల నకక
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:65
లస: ససస స

5509 NDX2752574
పపరర: పదక కకవవరర

94-236/850

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:28
లస: ససస స

94-236/227

94-236/228 5512 NDX1264944
5511 NDX1264969
పపరర: రరజఖలకకక పప తషరరజ పప తషరరజ
పపరర: శకనవరస రరవప పప తషరరజ
పప తషరరజ
భరస : శకనవరస రరవప పప తషరరజ
తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-10-867
ఇసటట ననస:81-10-867
వయసనస:44
లస: ససస స
వయసనస:42
లస: పప

94-236/229

94-236/230

5514 NDX2320471
పపరర: మహహశసరర ఆలలరర

94-236/232

భరస : హరరకకషష తడయ
ఇసటట ననస:81-10-867
వయసనస:42
లస: ససస స
5513 NDX1264977
పపరర: హరరకకషష తడఈ

5508 NDX3167566
పపరర: అనసత లకడక నకక

5497 NDX0978650
పపరర: శకనవరస జజసనఖల జజసనఖల

భరస : రమణయఖव తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-10-865
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబ డ
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ బబ డడ
ఇసటట ననస:81-10-866
వయసనస:50
లస: పప
5510 NDX1264993
పపరర: ఉషరరరణణ తడయ

5505 NDX1578048
పపరర: బభలమజ బబ డ

94-236/214

తసడడ:డ మసరసన రరవప జజసనఖల
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవళव సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-865
వయసనస:44
లస: పప
94-236/223

94-236/211

తసడడ:డ గసగయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:36
లస: పప
94-236/216

5501 NDX1269273
పపరర: జనత బ సయఖద

94-236/208

భరస : రరఘవనసదడ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:34
లస: ససస స

5496 MLJ1885961
పపరర: రరఘవనసదడరరవప తషపరకలలव
తషపరకలల
తసడడ:డ రమణయఖव తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:41
లస: పప

భరస : గగస భభషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-865
వయసనస:40
లస: ససస స

94-236/220

5491 NDX1265057
పపరర: జజఖత తషపరకలల తషపరకలల

94-236/213 5494 NDX2487593
5493 NDX1345305
పపరర: లకడక రరజఖస నడడగసటట నడడగసటట
పపరర: వనసకటటశసరరర కకమమర

భరస : గసగరధర సతడఖనడరరయణ కకరరవ
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:34
లస: ససస స

5507 AP151000441209
పపరర: రవ బబ డడ బబ డడ

94-236/210

భరస : శకనవరస రరవప నడడగసటట
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:41
లస: ససస స

5495 AP151000441543
పపరర: రవచసదడబభబగ తషపరకలలव
తషపరకలల
తసడడ:డ రమణయఖव తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:40
లస: పప

5488 MLJ1896257
పపరర: మహనరరవప ననతల ననతల

తసడడ:డ సనబభబరరవప व ననతల
ఇసటట ననస:81-10-863
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ పపదద రరమమరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస జజసనఖల
ఇసటట ననస:81-10-864
వయసనస:38
లస: ససస స

5504 AP151000447355
పపరర: హహమలత బబ డడ బబ డడ

94-236/207

తసడడ:డ సనబడమణఖ శరక ఆలలరర
ఇసటట ననస:81-10-868
వయసనస:22
లస: ససస స

94-236/231

5515 NDX1345289
పపరర: అననపవరష ఆలలరర ఆలలరర
భరస : సనబడమణఖ శరక ఆలలరర
ఇసటట ననస:81-10-868
వయసనస:52
లస: ససస స
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5516 NDX1264746
పపరర: కరమమశసరమక ఆలలరర ఆలలరర

94-236/233

భరస : అగకహరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:81-10-868
వయసనస:88
లస: ససస స
5519 NDX2321081
పపరర: మసగ తతట

94-236/236

94-236/239

94-236/242

94-236/699

భరస : సనబడమణఖస తతట
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:70
లస: ససస స
5531 MLJ1889856
పపరర: మసరసనమక బబ లమర

94-236/237

5523 NDX2321396
పపరర: ఈశసర పచచపపలలసన

5526 NDX2320588
పపరర: రరమ కలమమర పచచపపలలసన

భరస : నడగభమషయఖव బబ లమర
ఇసటట ననస:81-10-870
వయసనస:65
లస: ససస స

94-236/241
5524 NDX2320992
పపరర: జజనకక రరమనడధ కలమమర
పచచపపలలసన
తసడడ:డ ననత మమసశననద పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:25
లస: పప

94-236/243

5527 NDX2320133
పపరర: జనడరరన రరవప పచచపపలలసన

తసడడ:డ ననత మమసశననద పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:73
లస: పప

5529 NDX2621571
పపరర: కటకస సరసత

5530 NDX2545879
పపరర: జజఖత తతట

5532 NDX3161742
పపరర: రరషక షపక

94-236/246 5535 NDX1265172
5534 NDX2416402
పపరర: శరకవణ వసనసధర చసతలపపడడ
పపరర: శవదనరగ చసతలపవడడ

94-236/700

94-236/701

తసడడ:డ మణణకసఠ తతట
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:19
లస: ససస స
94-235/914

5533 NDX3168796
పపరర: యమససన షపక

94-236/852

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-10-871
వయసనస:39
లస: పప
94-236/247

5536 MLJ1898006
పపరర: లలత చసతలపవడడ

94-236/248

తసడడ:డ లకడక మహనరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:81-10-872
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకక మహన రరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:81-10-872
వయసనస:27
లస: ససస స

94-236/249
5537 MLJ1896752
పపరర: లకడక మహన రరవప
చసతలపవడడ
తసడడ:డ లకడకకరసతరరవప చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:81-10-872
వయసనస:63
లస: పప

94-236/250 5539 NDX2321008
5538 NDX2160760
పపరర: చసతలపపడడ శరకవణ వరసనసధర
పపరర: నడగ రవళ పపరరబబ యన

తసడడ:డ చసతలపపడడ లకడక మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : నరరశ రరజ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:27
లస: ససస స

5540 NDX2321347
పపరర: నడగ లకడక రరచమమడడగగ

5541 NDX0322800
పపరర: సనరరఖ పసనపరరస

5542 NDX0995613
పపరర: దతవ గగడవరరస గగడవరరస

భరస : ఆసజననయగలల రరచమమడడగగ
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:28
లస: ససస స
5543 NDX2320638
పపరర: పపషర పపరరబబ యన

94-236/253

భరస : శకనవరసరరవప పసనపరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:35
లస: ససస స
94-236/255

భరస : రరమచసదడ రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:54
లస: ససస స

94-236/244

తసడడ:డ జనడరర న రరవప పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:47
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:81-10-871
వయసనస:24
లస: ససస స

94-236/252

94-236/238

94-236/240

భరస : కటకస సపస గరరర రరవప
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:33
లస: ససస స
94-236/245

5521 NDX2320562
పపరర: కమలమవత పచచపపలలసన
భరస : జనడరర న రరవప పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనబడహకణఖస తతట
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:40
లస: పప
5528 NDX2544138
పపరర: వలలర మక తతట

5520 NDX2321412
పపరర: శక లకడక పచచపపలలసన

94-236/235
5518 NDX0977900
పపరర: సనబడహకణఖ శరక ఆలలరర ఆలలరర

తసడడ:డ అగకహరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:81-10-868
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రవ కలమమర పచచపపలలసన
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సనబడహకణఖస తతట
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:69
లస: ససస స
5525 NDX2320752
పపరర: మణణకసఠ తతట

94-236/234

తసడడ:డ సనబడమణఖ శరక ఆలలరర
ఇసటట ననస:81-10-868
వయసనస:25
లస: పప

భరస : మణణకసఠ తతట
ఇసటట ననస:81-10-869
వయసనస:36
లస: ససస స
5522 NDX2320539
పపరర: వలలర మక తతట

5517 NDX1440098
పపరర: చతననకరశవ ఆలలరర ఆలలరర

5544 NDX1575077
పపరర: పదడకవత గగడవరరస గగడవరరస
భరస : పపనడన రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : లకడక మహనడరరవపव చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:81-10-872
వయసనస:50
లస: ససస స
94-236/251

94-236/254

భరస : రరమగ గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:37
లస: ససస స
94-236/256

5545 NDX0979088
పపరర: మహన కకషష గగడవరరస గగడవరరస

94-236/257

తసడడ:డ పపనడనరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:29
లస: పప
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5546 NDX2321222
పపరర: ఆసజననయగలల రరచమమడడగగ

94-236/258

5547 NDX2320968
పపరర: నరరశ రరజ పపరరబబ యన

94-236/259

5548 NDX0979229
పపరర: రరమగ గగడవరరస గగడవరరస

94-236/260

తసడడ:డ శశషయఖ రరచమమడడగగ
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపనడనరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:39
లస: పప

94-236/261
5549 NDX0979369
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప పసనమరరస
పసనమరరస
తసడడ:డ రరమమరరవప పసనమరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:45
లస: పప

5550 NDX1265214
పపరర: కకటటశసర రరవప పప లశశటట

94-236/263
5551 NDX2321289
పపరర: రరమచసదడ రరవప పపరరబబ యన

తసడడ:డ వనసకట సనబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:57
లస: పప

5552 NDX2320885
పపరర: పపనన రరవప గగడవరరస

5553 NDX0322941
పపరర: పదడకవతव ఆకలలव

94-236/264

తసడడ:డ పపనన రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:72
లస: పప
5555 AP151000447117
పపరర: కరరమగన షపకव షపక

94-236/267

94-236/270

94-236/273

94-236/276

94-236/853

భరస : అహమకద ఆలव షపక
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:44
లస: ససస స

94-236/271

5562 NDX1959198
పపరర: బభజద బ షపక

5565 NDX2176288
పపరర: రఫస షపక

5568 NDX2810224
పపరర: మమబగన షపక

94-236/280

5571 NDX2321313
పపరర: సయఖద హససనడ సయఖద

94-236/274

5574 NDX2320117
పపరర: జలమన షపక
తసడడ:డ ఘన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:29
లస: పప

94-236/269

5560 NDX1634535
పపరర: సనబభన బ షపక

94-236/272

5563 NDX0322958
పపరర: గగసఖव షపకव

94-236/275

భరస : అబగదల జబభబరव షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:36
లస: ససస స
94-236/277

5566 NDX0341859
పపరర: సపసదడ షపక షపక

94-236/278

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:42
లస: పప
94-236/854

5569 NDX3091683
పపరర: షపక ఖజ వల

94-233/1161

తసడడ:డ షపక సతస ర
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:40
లస: పప
94-236/281

భరస : ఖమజజ మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:30
లస: ససస స
94-236/283

5557 NDX1634659
పపరర: దడద షపక

తసడడ:డ మహమకద జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-10-876
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:25
లస: ససస స
5573 NDX0368027
పపరర: మమలసబ షపక

5559 NDX2176270
పపరర: సనబభన బ షపక

94-236/266

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:30
లస: పప

భరస : మసరసన వల పటభన
ఇసటట ననస:81-10-876
వయసనస:34
లస: ససస స
5570 NDX2320158
పపరర: మలర క షపక

94-236/268

భరస : సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : జకకకయव షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:40
లస: ససస స
5567 NDX2790384
పపరర: కగసర పటభన

5556 NDX1865163
పపరర: పవన కలమమర ఆకలల

5554 AP151000447228
పపరర: జజన బబగసव షపకव
భరస : మహమకద అలव షపక
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : అయమజ షపక
ఇసటట ననస:81-10-875
వయసనస:26
లస: ససస స
5564 MLJ3333291
పపరర: మగసతడజ షపక

94-236/265

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగరతనస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:50
లస: పప
5561 NDX1634550
పపరర: నడగమర బ షపక

తసడడ:డ పపద నరసయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-10-873
వయసనస:62
లస: పప

భరస : రరధడకకషషమమరరసव ఆకలల
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : జజనव షపక
ఇసటట ననస:81-10-874
వయసనస:66
లస: ససస స
5558 NDX0878736
పపరర: రరధడకకషషమమరరస ఆకలల

94-236/262

5572 MLJ3333325
పపరర: వజర షపక

94-236/282

భరస : ఖమజజవలव షపక
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:34
లస: ససస స
94-236/284

5575 NDX2320083
పపరర: ఖమజజ మహహదద న సయఖద

94-236/285

తలర : మసరసనసల సయఖద
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:30
లస: పప
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పపరర: అమర బబగగమ షపక
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94-236/855

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-877
వయసనస:25
లస: ససస స
5579 NDX2320679
పపరర: శవనడనరరయణ మమదల

94-236/288

5580 MLJ1889849
పపరర: వనసకటశవపరరసత చనపరటటव

94-236/703

5583 NDX2556603
పపరర: మసరసన బ షపక

94-236/289

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:24
లస: ససస స

5586 NDX1586306
పపరర: ససజనఖ మమదడల

94-236/287

5581 NDX2556587
పపరర: జలమన బభషర షపక

94-236/702

తసడడ:డ ఘన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-10-879
వయసనస:30
లస: పప
94-236/704

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-879
వయసనస:25
లస: ససస స
94-236/290

5578 NDX2320398
పపరర: అరరణ మమదడల

భరస : శవనడనరరయణ మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-878
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణव చననపరటట
ఇసటట ననస:81-10-879
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:81-10-879
వయసనస:29
లస: పప
5585 NDX1959453
పపరర: ససజనఖ మమదల

94-236/286

భరస : శకనవరస రరవప పపసయవపల
ఇసటట ననస:81-10-878
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-878
వయసనస:48
లస: పప
5582 NDX2656189
పపరర: జలమన బభష షపక

5577 NDX2321362
పపరర: భభరత పపసయవపల

5584 NDX2656304
పపరర: మసస నబ షపక

94-236/705

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-879, YatirajaColony
వయసనస:25
లస: ససస స
94-236/291

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరవప మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:25
లస: ససస స

5587 NDX1593475
పపరర: పపడమల మమదడల

94-236/292

తసడడ:డ వనసకట ససయమ రరవప మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:28
లస: ససస స

94-236/293 5589 MLJ1888098
94-236/294 5590 NDX2320026
5588 NDX1264514
పపరర: మలలశసరర మమననపలర మమననపలర
పపరర: రతనకలమమరర మమదల మమదడల
పపరర: సరయకలమమర మమదడల

భరస : బసవ పపననయఖ మమననపలర
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:31
లస: ససస స
5591 NDX2809606
పపరర: బసవ పపననయఖ మమననపలర

భరస : వనసకటశవరరవప మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:45
లస: ససస స
94-236/856

5592 NDX1189703
పపరర: బభబభవల షపక షపక

తసడడ:డ మహన ససతడరరమమసజననయగలల మమననప
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ హమద వల షపక
ఇసటట ననస:81-10-881
వయసనస:28
లస: పప

5594 NDX1403385
పపరర: నజమ షపక

5595 NDX2320836
పపరర: షరరకల షపక

94-236/297

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:28
లస: ససస స
5597 MLJ1895309
పపరర: మమయమగన షపక
భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:40
లస: ససస స
5600 NDX0910539
పపరర: రషసద బభబగ షపకव షపక

తసడడ:డ రరమ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:81-10-883
వయసనస:24
లస: పప

94-236/296

5598 AP151000447440
పపరర: హససఫనव

94-236/303

5601 MLJ1895366
పపరర: రరహమమన షపక

94-236/298

5604 NDX1134543
పపరర: కరరమమన షపక షపక
తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:27
లస: ససస స

94-236/706

5596 NDX1345321
పపరర: షరరకళళ షపక షపక

94-236/299

భరస : అషసప
డ వన షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:29
లస: ససస స
94-236/301

5599 NDX1345313
పపరర: అఖల బభబగ షపక షపక

94-236/302

తసడడ:డ బశర షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:27
లస: పప
94-236/304

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:33
లస: పప
94-236/306

5593 NDX2659555
పపరర: మధవ గగడడవరడ
భరస : రమమశ బభబగ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-10-881
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : మరరవలव
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవలव షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:31
లస: పప
5603 NDX2321172
పపరర: అనల కలమమర తతటకలర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప మమదడల
ఇసటట ననస:81-10-880
వయసనస:21
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-882
వయసనస:28
లస: ససస స
94-236/300

94-236/295

5602 MLJ1893320
పపరర: వనసకట రమణ తతటకలర

94-236/305

భరస : రరమ రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:81-10-883
వయసనస:45
లస: ససస స
94-236/307

5605 NDX1959073
పపరర: రరజసస షపక

94-236/308

భరస : అబగదల రబభబన షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:32
లస: ససస స
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94-236/309

తసడడ:డ సపసదడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:35
లస: ససస స
5609 NDX0993857
పపరర: జజన బబ షపక

94-236/310

భరస : అనసరव షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:47
లస: ససస స
94-236/312

భరస : ఖమజజవల
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:74
లస: ససస స
5612 NDX1959149
పపరర: మహమకద కససస షక

5607 MLJ1886738
పపరర: జరసనబబ షపక

5610 NDX1932285
పపరర: అబగదల రబబద షపక

తసడడ:డ సతడసర షక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:52
లస: పప

5613 NDX2790772
పపరర: అకస రరననసర షపక

94-236/313

భరస : శసకరరరవపव కకలర పర
ఇసటట ననస:81-10-885
వయసనస:40
లస: ససస స

94-236/857

94-236/317

94-236/320

5621 NDX0664417
పపరర: తడజ జబన షపక

94-236/321

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-10-886
వయసనస:32
లస: ససస స
5624 NDX2677342
పపరర: ఫరరర నడ షపక
తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:19
లస: ససస స
5627 NDX1338730
పపరర: బభబభవల షపక

94-235/795

తసడడ:డ అహమద వల షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:27
లస: పప

94-235/793

94-236/322

5631 NDX2499150
పపరర: నససమ షపక

94-235/796

5634 MLJ3324019
పపరర: అహమకద వల షపక
తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:46
లస: పప

5620 NDX2640084
పపరర: శరకవణణ పలర పప

94-236/707

5623 NDX2391183
పపరర: సరరత పరతపరటట

94-235/792

5626 NDX1338755
పపరర: మలన షపక

94-235/794

5629 NDX1338722
పపరర: అహమకద వల షపక

94-235/797

తసడడ:డ సతడసర షపక షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:53
లస: పప
94-236/323

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:26
లస: ససస స
94-236/325

94-236/318

భరస : అహమకద వల షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద వల షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:26
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:20
లస: ససస స
5633 NDX2499176
పపరర: మబమ సనభభన షపక

5628 NDX1338714
పపరర: సనభభన షపక

5617 AP151000447102
పపరర: సరవతడ కకలర పరव కకలర పర

భరస : రరసబభబగ పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-10-888
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభబనన బగదత షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:25
లస: పప
5630 NDX2499168
పపరర: అసకత ఫరహన షపక

5625 NDX1338748
పపరర: నససమ షపక

94-236/858

భరస : మహహశ పలర పప
ఇసటట ననస:81-10-886
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ పరతపరట
ఇసటట ననస:81-10-887
వయసనస:35
లస: పప
94-2/1242

5614 NDX2809911
పపరర: బజదదదన షపక

భరస : శవపరమమశసరరరవపव కకలర పర
ఇసటట ననస:81-10-886
వయసనస:48
లస: ససస స

94-236/319 5619 AP151000441175
5618 AP151000447668
పపరర: ససతడరరమమక కకలర పరव కకలర పర
పపరర: శవపరమమశసరరరవప కకలర పర
కకలర పర
భరస : వరయఖव కకలర పర
తసడడ:డ వరయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-10-886
ఇసటట ననస:81-10-886
వయసనస:77
లస: ససస స
వయసనస:55
లస: పప

5622 MLJ1881622
పపరర: రరసబభబగ పరతపరట

94-236/314

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-10-885
వయసనస:47
లస: పప

94-237/185

5611 MLJ1886720
పపరర: అనసర షపక
తసడడ:డ కమమల షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:50
లస: పప

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:51
లస: ససస స

94-236/316 5616 AP151000441143
5615 AP151000447103
పపరర: సరమమమ జఖమక కకలర పరव కకలర పర
పపరర: శసకరరరవప కకలర పర కకలర పర

94-236/311

భరస : సపసధడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-10-884
వయసనస:41
లస: పప
94-236/315

5608 NDX1959172
పపరర: హహససపనబ షపక

5632 NDX1671362
పపరర: షరజహన బభషర షపక

94-236/324

తసడడ:డ అహకద వరల షపక
ఇసటట ననస:81-10-889
వయసనస:26
లస: పప
94-236/326

5635 MLJ3333572
పపరర: నససమమव షపకव

94-236/327

భరస : ఖమసససव షపక
ఇసటట ననస:81-10-890
వయసనస:33
లస: ససస స
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5636 NDX1264928
పపరర: అభదసన షపక
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94-236/328

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-10-890
వయసనస:37
లస: ససస స
5639 NDX2321511
పపరర: కరవఖ సససగసశశటట

94-236/331

94-236/334

94-237/186

94-236/338

94-236/340

94-236/343

94-236/346

తసడడ:డ ఇమమమ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-10-901
వయసనస:44
లస: పప

5649 NDX1264852
పపరర: హషసమన షపక

5652 NDX1264886
పపరర: మమయమమన షపక షపక

5655 MLJ1895259
పపరర: ఖమజజ వల షపక

5658 NDX2810059
పపరర: శకనవరస కసదనల

94-236/861

5661 NDX1472802
పపరర: ఫజలలననసర షపక

94-236/339

5664 NDX2113801
పపరర: సబయమ బబగమ షపక
భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:26
లస: ససస స

5644 NDX2321115
పపరర: సతఖనడరరయణ నకక

94-236/336

5647 MLJ3333515
పపరర: మగసతడజ బబగస షపక

94-236/337

5650 NDX2675411
పపరర: కకటటశసరరవప కకవవరర

94-236/708

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:81-10-899
వయసనస:54
లస: పప
94-236/341

5653 NDX0957035
పపరర: రరజగగపరల కలమమర

94-236/342

తసడడ:డ రరజగగపరల
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:30
లస: పప
94-236/344

5656 MLJ3324746
పపరర: ఖమజజ వరల షపక

94-236/345

తసడడ:డ షపక అబగదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:38
లస: పప
94-236/859

5659 NDX2790475
పపరర: పదక కసదనల

94-236/860

భరస : శకనవరస రరవప కసదనల
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:33
లస: ససస స
94-236/347

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-10-901
వయసనస:39
లస: ససస స
94-236/349

94-236/333

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-10-899
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరస మమరరస కసదనల
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:37
లస: పప

భరస : శవ శసకర అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:19
లస: ససస స
5663 NDX1472703
పపరర: జజన బభషర షపక

94-237/187

తసడడ:డ అబదలలడ హమమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:41
లస: పప
5660 NDX2809671
పపరర: మమఘన అమకశశటట

5646 MLJ3712353
పపరర: ఆదధ పరపరరరవప యకకల

5641 NDX0865006
పపరర: జబబదడ బబగస షపక షపక

తసడడ:డ మమరకసడతయగలల నకక
ఇసటట ననస:81-10-896
వయసనస:41
లస: పప

భరస : ఖమజజవరల షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రరహకన షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:32
లస: పప
5657 AP151000441380
పపరర: చడన భభషర షపక షపక

94-236/335

భరస : చడసద బభష షపక
ఇసటట ననస:81-10-899
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:81-10-900
వయసనస:27
లస: ససస స
5654 NDX1264829
పపరర: గగస షపక షపక

5643 NDX0082545
పపరర: కరరమగననసర బబగస షపక

94-236/330

భరస : మహబమబగసభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-891
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ యకకల
ఇసటట ననస:81-10-896
వయసనస:58
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-10-899
వయసనస:34
లస: ససస స
5651 NDX1264837
పపరర: సలమక షపక షపక

94-236/332

భరస : అబగదల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-10-892
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప యకకల
ఇసటట ననస:81-10-896
వయసనస:51
లస: ససస స
5648 MLJ1895887
పపరర: నసరర హన షపక

5640 NDX2321248
పపరర: రమమదతవ సససగసశశటట

5638 NDX1440148
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-10-890
వయసనస:40
లస: పప

భరస : రమణ బభబగ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-891
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల కరరమव షపక
ఇసటట ననస:81-10-891
వయసనస:42
లస: పప
5645 NDX0664185
పపరర: లకడక యకకల

94-236/329

భరస : ఖమసససव షపక
ఇసటట ననస:81-10-890
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ బభబగ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-10-891
వయసనస:20
లస: ససస స
5642 NDX0579862
పపరర: మహబమబ సనభభనव షపకव

5637 MLJ1888437
పపరర: హబబగన షపకव షపక

5662 NDX2150753
పపరర: భవరన దడరసగగల

94-236/348

భరస : శకనవరసరరవప దడరసగగల
ఇసటట ననస:81-10-901
వయసనస:39
లస: ససస స
94-236/350

5665 NDX1196690
పపరర: షకకర SK షపక

94-236/351

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:29
లస: ససస స
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5666 NDX1264779
పపరర: హససఫర షపక
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94-236/352

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:30
లస: ససస స
5669 NDX2423085
పపరర: మగనన షపక

94-236/355

94-236/358

94-236/361

94-236/364

94-236/367

94-236/368

94-236/371

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:43
లస: పప

94-236/362

5682 NDX2810018
పపరర: సరసత ఒలలటట

5685 MLJ1883537
పపరర: శవకలమమరర కకట

5688 NDX2499143
పపరర: శక వనసకట శక లకడక తడవనణణ తతట

94-236/374

5691 NDX0995480
పపరర: శరసతకలమమరర తతట తతట

94-236/365

5694 NDX1345263
పపరర: వనసకటటశసరరర భమనబబ యన
బమనబబ యనడ
తసడడ:డ వనసకయఖ బమనబబ యనడ
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:47
లస: పప

94-236/360

5677 NDX1858176
పపరర: ఆదమ షరఫస షపక

94-236/363

5680 NDX0977801
పపరర: అనసర జజన షపక షపక

94-236/366

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:45
లస: పప
94-236/862

5683 NDX2809796
పపరర: జన బభష షపక

94-236/863

తలర : గగససయమ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:25
లస: పప
94-236/369

5686 NDX0648063
పపరర: మణణమకव అపసరడడव

94-236/370

భరస : రరజజరరడడడव
ఇసటట ననస:81-10-906
వయసనస:46
లస: ససస స
94-236/372

5689 NDX0995654
పపరర: సననత తతట తతట

94-236/373

భరస : మగరళకకషష తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:34
లస: ససస స
94-236/375

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:64
లస: ససస స
94-236/377

5674 NDX1616087
పపరర: రరణణ ఖజడడ

తసడడ:డ అనసర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:36
లస: ససస స
5693 NDX0978486
పపరర: శకనవరసరరవప తతట తతట

5679 NDX1616046
పపరర: అశశక కలమమర ఖజడడ

94-236/357

Deleted

భరస : తరరమలరరవప కకట
ఇసటట ననస:81-10-906
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:81-10-906
వయసనస:44
లస: పప
5690 NDX0995589
పపరర: సనజజత తతట తతట

5676 NDX2113793
పపరర: రరజఖ లకడక పరలమ

5671 NDX2176312
పపరర: నర నన బ షపక

భరస : అశశక కలమమర ఖజడడ
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : వజయ బభబగ ఒలలటట
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-10-906
వయసనస:36
లస: ససస స
5687 MLJ1882265
పపరర: తరరమలరరవప కకట

94-236/359

తసడడ:డ మహన సరహహ ఖజడడ
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనడనడడ పరలమ
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:72
లస: పప
5684 NDX0994681
పపరర: ససయగకరస గగడవరరస గగడవరరస

5673 NDX1858226
పపరర: రజయమ సనలమసనడ షపక

94-236/354

భరస : సనభభన షపక లలట
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:77
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప పరలమ
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప పరలమ
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:32
లస: పప
5681 NDX2113785
పపరర: రరమ రరవప పరలమ

94-236/356

తసడడ:డ అనసర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : అనసర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-10-905
వయసనస:42
లస: ససస స
5678 NDX1615998
పపరర: మహహశ పరలమ

5670 NDX2320448
పపరర: నననబ షపక

5668 NDX1275338
పపరర: ఆశర షపక

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనడన షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:30
లస: పప
5675 NDX0995548
పపరర: షరరఫపన షపక షపక

94-236/353

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-902
వయసనస:45
లస: ససస స
5672 NDX1264787
పపరర: సనభభన షపక షపక

5667 NDX2409803
పపరర: నజయమ భబగస షపక

5692 NDX0977785
పపరర: మగరళకకషష తతట తతట

94-236/376

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:39
లస: పప
94-236/378

5695 NDX2632859
పపరర: పపణఖవత పప టటనరర

94-236/709

భరస : శకనవరసరరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:44
లస: ససస స

Page 194 of 331

5696 NDX1634576
పపరర: మహబమబ బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-237/188

భరస : ఇసరకయల షసక
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:26
లస: ససస స
5699 NDX1196708
పపరర: సరసత T

94-236/379

5700 NDX1472687
పపరర: సరయకకషష తననలలరర

94-214/941

5703 NDX3250610
పపరర: అసకకత సనషక కసనసరర
తసడడ:డ భభసకర రరవప కసనసరర
ఇసటట ననస:81-10-909
వయసనస:18
లస: ససస స

5705 NDX2817518
పపరర: సప మమశసర రరవప కటకస

5706 NDX2871721
పపరర: నడగ లకడక కటకస

94-236/864

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-10-911
వయసనస:37
లస: పప

భరస : రరమ రరవప పసనమరరస
ఇసటట ననస:81-10-912
వయసనస:72
లస: ససస స
5711 NDX1616012
పపరర: గగససయమ షపక

94-236/386

భరస : మహబభషర షపక
ఇసటట ననస:81-10-913
వయసనస:46
లస: ససస స
5714 NDX2321206
పపరర: సరమమమ జఖస యకకల

94-236/389

భరస : భభపర రరవప యకకల
ఇసటట ననస:81-10-916/1
వయసనస:50
లస: ససస స
5717 NDX3264447
పపరర: రషపద బబగగమ షపక

94-233/1245

భరస : రహహమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-10-917
వయసనస:38
లస: ససస స
5720 NDX2790301
పపరర: నడగ రరజ తరరమమ రరడడ

94-236/867

భరస : అబగదల ఆరరఫ బబగస
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:34
లస: ససస స

94-234/1515

94-236/865

5701 NDX1264522
పపరర: శకనవరస సరసమజ తననలలరర

94-236/381

94-236/924
5704 NDX3269438
పపరర: దతవత .లకకక వనసకట సనధడకర
రరవప దతవత
భసధనవప: దతవత .భవరన శక భవరన శక
ఇసటట ననస:81-10-909
వయసనస:35
లస: పప

5707 NDX0995563
పపరర: వజయలకడక పస

94-236/382

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-10-912
వయసనస:38
లస: ససస స

5709 NDX1865130
పపరర: వనసకట లమవణఖ సనధడకర
పప లశశటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-10-912
వయసనస:24
లస: పప

94-236/384

5712 NDX2176361
పపరర: మహబ బభషర షపక

94-236/387

5710 NDX2176353
పపరర: సజహ షపక

94-236/385

తసడడ:డ మహబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-10-913
వయసనస:24
లస: ససస స
5713 NDX2321024
పపరర: నడరరషర నడరరయణ

94-236/388

తసడడ:డ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:81-10-913
వయసనస:49
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష మహన నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-10-916/1
వయసనస:32
లస: ససస స

94-236/390
5715 NDX2321057
పపరర: వనసకట కకషష మహన
నడరరయణ
తసడడ:డ వనసకట సనబబ రరవప నడరరయణ
ఇసటట ననస:81-10-916/1
వయసనస:49
లస: పప

5716 NDX3264439
పపరర: అయయషర సనలమసనడ షపక
తసడడ:డ రహహమగదధన షపక
ఇసటట ననస:81-10-917
వయసనస:19
లస: ససస స

5718 NDX3246121
పపరర: రహహమగదదదన షపక

5719 NDX2809531
పపరర: లకడక తరరమరరడడ

94-236/918

5721 NDX1895038
పపరర: వనసకట పదకజ పపధధవ

5724 AP151000447374
పపరర: సనబభబయమకव ఓగగగव
భరస : సరసబభశవరరవపव ఓగగగ
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:42
లస: ససస స

94-233/1244

94-236/866

భరస : గగవసద రరవప తరరమమ రరడడ
ఇసటట ననస:81-10-918
వయసనస:39
లస: ససస స
94-236/391

భరస : వజయ కలమమర పపధధవ
ఇసటట ననస:81-10-919
వయసనస:27
లస: ససస స
94-236/393

94-237/190

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తననలలరర
ఇసటట ననస:81-10-908
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ అజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-10-917
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ గగవరరన రరవప తరరమరరడడ
ఇసటట ననస:81-10-918
వయసనస:20
లస: పప
5723 NDX1198928
పపరర: అబగదల రషసద బబగస బబగస

94-236/380

భరస : సప మమశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:81-10-911
వయసనస:29
లస: ససస స
94-236/383

5698 MLJ3711991
పపరర: రवాస షపక

తసడడ:డ నసరరదదదన SHAIK
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరసచసదడడ రరవప తననలలరర
ఇసటట ననస:81-10-908
వయసనస:31
లస: పప

భరస : దతవథద. లకడక వనసకట సనధకర రరవప సనధడక
ఇసటట ననస:81-10-909
వయసనస:27
లస: ససస స

5708 NDX1345255
పపరర: బకకవత పసనమరరస పసనమరరస

94-237/189

తసడడ:డ దచలమ షపక
ఇసటట ననస:81-10-907
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సరసమ
ఇసటట ననస:81-10-908
వయసనస:30
లస: ససస స
5702 NDX3256401
పపరర: దతవత. భవరన శక దతవత

5697 NDX1634626
పపరర: ఇసరకయల షపక

5722 NDX0388447
పపరర: ఆసజననయగలల పసనమరరస

94-236/392

తసడడ:డ రరమమరరవప పసనమరరస
ఇసటట ననస:81-10-919
వయసనస:32
లస: పప
94-236/394

5725 NDX0994855
పపరర: అబగదల సరరసజ షపక షపక

94-236/395

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:54
లస: ససస స
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5726 MLJ3324043
పపరర: మమహమకదఆరరఫ షపక

94-236/396

తసడడ:డ రససలఅబగదల షపక
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:36
లస: పప

5727 MLJ3324050
పపరర: రససలఅబగదల షపక

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:64
లస: పప

94-236/398 5730 NDX1857970
5729 NDX1134667
పపరర: అనసష గరయతడ గగసడడ గగసడడ
పపరర: సనచతడ దతవరశశటట

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:28
లస: ససస స
5732 NDX1858036
పపరర: అనససరఖమక దతవరశశటట

94-236/401

94-236/404

5736 NDX1858002
పపరర: శకనవరసన దతవరశశటట

94-236/407

5739 NDX2160695
పపరర: అరరణడ కలమమరర ఉపరరపలర
భరస : శకనవరస ఉపరరపలర
ఇసటట ననస:81-10-922
వయసనస:35
లస: ససస స

5741 NDX3171964
పపరర: శకలకడక పడసనన ఉపరరపలర

5742 NDX2423044
పపరర: సప మ ససకరమక పప నసనరర

94-236/869

భరస : శకనవరస ఉపరరపలర
ఇసటట ననస:81-10-922
వయసనస:18
లస: ససస స
94-236/711

5747 AP151000447216
పపరర: ససపవరషమక పప కలరర పప కలరర

94-236/413

94-236/405

94-236/871

94-236/408

94-236/403

5737 MLJ3324670
పపరర: నడగరశసరరరవప గగసడడ గగసడడ

5754 NDX2617421
పపరర: వనసకట భవఖ మధడడడగమ
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-10-925
వయసనస:24
లస: ససస స

94-236/406

5740 NDX2160687
పపరర: శకనవరస ఉపరరపలర

94-236/409

తసడడ:డ శకనవరస ఉపరరపలర
ఇసటట ననస:81-10-922
వయసనస:44
లస: పప
94-236/410

94-236/710
5743 NDX2556629
పపరర: వనసకట శవ నడగ వరరసదడ కలమమర
పప నసనరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:81-10-922/1
వయసనస:40
లస: పప

94-236/411

5746 AP151000447218
పపరర: వరలకడక వణగకలరర వణగకలరర

94-236/412

భరస : చనడనరర వణగకలరర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:43
లస: ససస స
94-236/870

Deleted

భరస : తరరపత సరసమ రరగర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:66
లస: ససస స
94-236/872

భరస : బడహకయఖ రరగర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:34
లస: ససస స
94-236/416

5734 NDX1858432
పపరర: శసకరయఖ గగసడడ

94-236/414 5749 NDX2809564
5748 NDX1345248
పపరర: వనసకట శవ వణగకలరర వణగకలరర
పపరర: రమణమక రరగర

5751 NDX2809507
పపరర: వనసకట లకడక రరగర

94-236/400

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనడనరర వణగకలరర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత సరసమ రరగర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలర పప తష
ఇసటట ననస:81-10-924
వయసనస:65
లస: పప

5745 NDX2320174
పపరర: అనలమ సకలకరరస

5731 MLJ3333598
పపరర: నడగమణణ గగసడడ గగసడడ

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:25
లస: పప

భరస : అసకమక చచదరర సకలకరరస
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:81-10-923
వయసనస:61
లస: ససస స

5753 MLJ1881820
పపరర: సరసబశవరరవప పలర పప తష

94-236/402

భరస : సరసబశవ రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:81-10-922/1
వయసనస:64
లస: ససస స

5744 NDX2664613
పపరర: వనసకట శవ నడగరసదడ కలమమర
పప నసనరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:81-10-922/1
వయసనస:39
లస: పప

94-236/868

భరస : నడగరశసరరరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపదధద సతఖనడరరయణ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:65
లస: పప

5750 NDX2790434
పపరర: బడహకయఖ రరగర

94-236/399

భరస : వనసకటటశసరరర గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప గగసడడ
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:26
లస: పప
5738 NDX1858085
పపరర: వనసకటటససరరర దతవరశశటట

5733 AP151000447002
పపరర: పసచచమక గగసడడ గగసడడ

5728 NDX2809721
పపరర: శరఖస కకటటశసర రరవప ఒగగగ

తలర : సనభభఈమమక ఒగగగ
ఇసటట ననస:81-10-920
వయసనస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసన దతవరశశటట
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:81-10-921
వయసనస:56
లస: ససస స
5735 NDX1578030
పపరర: గగతమ గగసడడ

94-236/397

5752 MLJ1894419
పపరర: లకడక పలర పప తష

94-236/415

భరస : సరసబశవరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:81-10-924
వయసనస:55
లస: ససస స
94-233/1016

5755 NDX2617322
పపరర: లకడక యమమన మధడడడగమ

94-233/1017

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-10-925
వయసనస:19
లస: ససస స
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5756 NDX0322693
పపరర: శవ కలమమరర మగననసరర

94-236/417

భరస : సరసబరరడడడ మగననసరర
ఇసటట ననస:81-10-925
వయసనస:42
లస: ససస స
5759 NDX0941344
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గసడడకకట

94-236/419

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-926
వయసనస:37
లస: పప
5762 NDX1805110
పపరర: సదడదస షపక

94-237/192

94-236/422

5768 MLJ1892405
పపరర: బభజ షపక షపక

94-236/425

5763 NDX1817768
పపరర: జజన బభషర షపక

5766 NDX0322628
పపరర: ఖమసససబ షపక షపక

5769 AP151000441603
పపరర: అలర సరహహబ షపక షపక

94-236/914

5772 NDX3234119
పపరర: జరససరన లత దనడడడ

94-237/193

భరస : వరరసరసమ శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:40
లస: ససస స

5775 MLJ1887017
పపరర: అరరణ నసదధకసటట

94-236/423

94-236/431

5780 NDX0341073
పపరర: దనరరగ పడసరద నసడడకరసత

94-236/434

5778 AP151000447035
పపరర: శవమక నసదధకసటట నసదధకసటట

94-236/426

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవ nandikanti
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:35
లస: పప

94-236/915

5784 AP151000441221
పపరర: సరయబభబగ నసదధకసటట
నసదధకసటట
తసడడ:డ రరమసరసమ నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:57
లస: పప

94-236/421

5767 MLJ3324878
పపరర: చననబభజ షపక షపక

94-236/424

5770 NDX2616803
పపరర: రమఖ శక నసదదగసటట

94-236/712

5773 NDX1698713
పపరర: ఉష నసదధకటట

94-236/427

భరస : వజయ కలమమర నసదధకటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:31
లస: ససస స
94-236/429

94-236/430
5776 AP151000447039
పపరర: ధనలకడక నసదధకసటట నసదధకసటట

భరస : సరయబభబగ నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:52
లస: ససస స
94-236/432

5779 AP151000447060
పపరర: సరమమమ జఖస చసదడ చసదడ

94-236/433

భరస : ఆదధశశషయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:69
లస: ససస స
94-236/435

తసడడ:డ సరయబభబగ నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:38
లస: పప
94-236/437

5764 AP151000447662
పపరర: ఫజలలన షపక షపక

భరస : మగరళమహన
ఇసటట ననస:81-10-930
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:69
లస: ససస స
5781 NDX0388215
పపరర: వజయకలమమర నసదధకసటట

94-237/191

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:42
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:41
లస: ససస స

5777 AP151000447038
పపరర: శవనడగరసదడస నసదధకసటట
నసదధకసటట
భరస : వనసకటటశసరరర నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:57
లస: ససస స

5761 NDX1805136
పపరర: కరరషరక షపక

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : రమమశ దనడడడ
ఇసటట ననస:81-10-930
వయసనస:35
లస: ససస స
94-236/428

94-236/418

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-928
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:74
లస: పప

భరస : చతసగయఖ దనడడడ
ఇసటట ననస:81-10-930
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ భమరరజ శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:43
లస: పప

94-236/420

భరస : అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:44
లస: పప

5783 NDX0388470
పపరర: పవరషచసదడరరవప శరరగరరర

5760 NDX2499184
పపరర: కరరషరక బబగస షపక

5758 NDX2416386
పపరర: రరజరశసరర గసడడకకట

భరస : వనసకటటశసర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:81-10-926
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-928
వయసనస:27
లస: పప

5765 AP151000447544
పపరర: వనసకటససతడరతనస పప లశశటట
పప లశశటట
భరస : కకటటశసరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-10-929
వయసనస:44
లస: ససస స

5774 AP151000447059
పపరర: అననపవరష శరరగరరర శరరగరరర

94-239/921

తసడడ:డ బభజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-10-928
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:81-10-928
వయసనస:25
లస: పప

5771 NDX3234093
పపరర: సరగజన దనడడడ

5757 NDX2617447
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
మదడడగగ
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-10-925
వయసనస:52
లస: పప

5782 NDX0341297
పపరర: మగరలమహన నసదధకసటట

94-236/436

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:39
లస: పప
94-236/438

5785 AP151000441035
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నసదధకసటట
నసదధకసటట
తసడడ:డ అసకమకరరవప నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-10-931
వయసనస:65
లస: పప

94-236/439
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5786 NDX1609751
పపరర: జయలకడక కసదనల కసదనల

94-236/440

భరస : పకకర రరజ కసదనల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:56
లస: ససస స
5789 NDX1609736
పపరర: పకకర రరజ కసదనల కసదనల

94-236/441 5788 NDX0979716
5787 NDX1609744
పపరర: సరయకలమమర కసదనల కసదనల
పపరర: శకరరమమమరరస నసకల నసకల

తసడడ:డ పకకర రరజ కసదనల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:28
లస: పప
94-236/443

తసడడ:డ దడలయఖ కసదనల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:61
లస: పప

5790 NDX2679918
పపరర: నడగ రతనస నసకల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప baiah
ఇసటట ననస:81-10-935
వయసనస:30
లస: పప
5795 NDX1264563
పపరర: కమలమ ఉమరరవ

94-236/446

94-236/448

94-236/451

94-236/454

తసడడ:డ రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:81-10-1016
వయసనస:37
లస: పప

5802 NDX1268739
పపరర: మగనన బబగస షపక షపక

5805 NDX0994459
పపరర: రరజజబ షపక షపక

94-236/457

94-236/460

94-236/449

94-236/445

5797 NDX2755353
పపరర: సరసబశవ రరవప పప నసనరర

94-236/873

5800 MLJ1887132
పపరర: వజయలకడక దనదనద

94-236/450

భరస : శకనవరసన దనదనద
ఇసటట ననస:81-10-1013
వయసనస:41
లస: ససస స
94-236/452

5803 AP151000447067
పపరర: అలమరబव షపకव

94-236/453

భరస : కరశససపసదడव షపక
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:45
లస: ససస స
94-236/455

5806 NDX0979161
పపరర: ససదద డవల షపక షపక

94-236/456

తసడడ:డ ఖమససస సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:29
లస: పప
94-236/458

5811 NDX1105402
పపరర: రరజజరరవప గరల గరల

94-236/461

5809 NDX1268713
పపరర: రరజరశసరర గరల గరల

94-236/459

భరస : రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:81-10-1016
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప గరల
ఇసటట ననస:81-10-1016
వయసనస:68
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-10-1017
వయసనస:48
లస: పప

5794 NDX2321503
పపరర: జజఖత అసబబ రర

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:81-10-992/1
వయసనస:73
లస: పప

5808 NDX1268721
పపరర: కకషరషకలమమరర సప మవరపప
సప మవరపప5
భరస : మసరసన రరవప సప మవరపప
ఇసటట ననస:81-10-1016
వయసనస:52
లస: ససస స

94-236/463 5814 NDX1105519
5813 NDX1268705
పపరర: కకషషవనణణ ఉపరరపలర ఉపరరపలర
పపరర: నడగమర మరరవ షపక షపక

తసడడ:డ బడసహస ఉపరరపలర
ఇసటట ననస:81-10-1017
వయసనస:51
లస: ససస స

94-236/447

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబव
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:53
లస: పప
5810 NDX1105428
పపరర: వసశకకషష గరల గరల

5799 NDX1578170
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-236/714

భరస : శవ కలమమర కరదమ
ఇసటట ననస:81-10-988
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : ససదరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : సపసదనలలव
ఇసటట ననస:81-10-1014
వయసనస:55
లస: ససస స
5807 MLJ3324159
పపరర: ఖమససస సపసదడ షపక షపక

94-236/444

తసడడ:డ ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-10-999
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव దనడడడ
ఇసటట ననస:81-10-1013
వయసనస:45
లస: పప
5804 NDX0543611
పపరర: పసరరబव షపకव

5796 NDX1264555
పపరర: కకటటశసర రరవప వవమమకరరకవప

5791 NDX2672574
పపరర: కలమమరర నసకల
తసడడ:డ శక రరస మమరరస నసకల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసపమ జ వపమగకరరకవ
ఇసటట ననస:81-10-989
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-10-999
వయసనస:33
లస: పప
5801 MLJ1891324
పపరర: శకనవరసనव దనదనదव

94-236/713

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-10-963
వయసనస:37
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-10-989
వయసనస:52
లస: ససస స
5798 NDX1268887
పపరర: కరలలష వల షపక

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:54
లస: పప

భరస : శక రరస మమరరస నసకల
ఇసటట ననస:81-10-932
వయసనస:89
లస: ససస స

94-237/194 5793 NDX0956912
5792 MLJ3712478
పపరర: ఆదధశశషశకనవరస కలమమర బయమఖ
పపరర: గగస భభషర షపక షపక

94-236/442

5812 NDX1268697
పపరర: ససరష లత మసటట మసటటव

94-236/462

భరస : పడభగదడస మసటట
ఇసటట ననస:81-10-1017
వయసనస:50
లస: ససస స
94-236/464

5815 NDX0715904
పపరర: వజయలకడకव ఈమనव

94-236/465

భరస : కకషషమమరరసव ఈమన
ఇసటట ననస:81-10-1018
వయసనస:53
లస: ససస స
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5816 NDX1937996
పపరర: తతజససస ఇసదధర చనసడసరర

94-214/142

తసడడ:డ సనరరష చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-11
వయసనస:24
లస: ససస స
5819 NDX2603652
పపరర: నడగ లకడక యమనగ లసపటట

94-238/930

94-237/198

94-237/201

5823 NDX1268960
పపరర: ఆససయమ సయఖద SHAIK

5826 MLJ1889013
పపరర: షఫస ఉలమర సయఖద sayyad

94-236/876

5829 NDX0323733
పపరర: సనధడమమధవ కరరసశశటట

94-237/199

5821 NDX0581777
పపరర: రరజజరరడడడव అపసరడడव

94-236/466

5824 NDX1615717
పపరర: రఫసఉలమర సపసయద

94-237/200

తసడడ:డ శఫసఉలమర సపసయద
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:25
లస: పప
94-237/202

5827 MLJ1886597
పపరర: కరరమగలమర సయఖద sayyad

94-237/204

5830 NDX0323758
పపరర: శకదతవव బసగరరరव

94-237/205

భరస : పడసరదव BANGARU
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:63
లస: ససస స

94-237/207 5833 NDX3201696
5832 NDX0312835
పపరర: సనబడహకణణఖశసరరరవప కరరసశశటట
పపరర: తతలరమమకల రమమరరవప

94-242/1346

తసడడ:డ సనబడహకణణఖశసరరరవప KARAMSETTY
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప KARAMSETTY
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ తతలరమమకల ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:42
లస: పప

5834 NDX2116565
పపరర: కనక దనరగ సనశశటట

5835 NDX2116557
పపరర: లకడక అననశర సనశశటట

5836 NDX0323725
పపరర: వనసకటవజయలకకక బయఖ

94-237/208

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:26
లస: ససస స
5837 NDX0368134
పపరర: జజఖతసననత సనశశటట
భరస : సరసబశవరరవప SANISETTY
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:30
లస: ససస స
5840 NDX1804369
పపరర: మణణకసఠ సనశశటట

94-237/214

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:28
లస: పప
5843 NDX0878785
పపరర: సరసబశవరరవప సనశశటట
SANISETTY
తసడడ:డ గగపరలరరవప SANISETTY
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:56
లస: పప

94-237/209

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:30
లస: ససస స
94-237/211

5838 MLJ1886332
పపరర: లకకకకలమమరర సనశశటట
SANISETTY
భరస : సరసబశవరరవప SANISETTY
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:50
లస: ససస స

94-237/212

5841 MLJ3712460
పపరర: మణణకసఠ బయమఖ

94-237/215

5844 NDX2036193
పపరర: సనలలచన రరణణ చలమకలరర
భరస : పడసరద చలమకలరర
ఇసటట ననస:81-11-936
వయసనస:29
లస: ససస స

94-237/210

భరస : మణణకసట baiah
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:29
లస: ససస స
5839 NDX0323709
పపరర: పడమలకలమమరర బయఖ

94-237/213

భరస : సరసబశవరరవప baiah
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప baiah
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:37
లస: పప
94-237/217

94-237/203

తసడడ:డ గపవర sayyad
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:48
లస: పప

భరస : సనబడమణణఖశసరరరవప KARAMSETTY
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:51
లస: ససస స
94-237/206

94-237/196

తసడడ:డ కనక రరడवడడ
ఇసటట ననస:81-11-906
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ గపవర sayyad
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:45
లస: పప

భరస : తతలరమమకల రమమరరవప
ఇసటట ననస:81-11-934
వయసనస:33
లస: ససస స
5831 NDX0312801
పపరర: అరవసద కలమమర కరరసశశటట

94-237/197

భరస : శపసవపలమర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శఫసఉలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:26
లస: పప
5828 NDX3175791
పపరర: తతలరమమకల భగఖలకడక

5820 MLJ3712361
పపరర: సనరరష కలమమర యకకల

5818 NDX0323360
పపరర: పరరసన సనలమసన

భరస : నజర బబగ
ఇసటట ననస:81-11-57
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప yakkala
ఇసటట ననస:81-11-896
వయసనస:32
లస: పప

భరస : సనభభన sayadh
ఇసటట ననస:81-11-933
వయసనస:27
లస: ససస స
5825 NDX1615808
పపరర: రహమ తషలర సయఖద

94-237/195

తసడడ:డ హహసపసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-56
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యమనగ లసపటట
ఇసటట ననస:81-11-107
వయసనస:34
లస: ససస స
5822 NDX1268978
పపరర: కగసర సయఖధ

5817 NDX2317980
పపరర: బ బ జజన షపక

94-237/216
5842 MLJ1888221
పపరర: శవశకనవరసనలలव మటపతష
స లव

తసడడ:డ శకరరమగలలव మతపతషల
ఇసటట ననస:81-11-935
వయసనస:50
లస: పప
94-237/219

5845 NDX0323691
పపరర: పరరసన సనలమసనడव పఠరనव

94-237/220

భరస : ఉసరకన ఖమనव పఠరన
ఇసటట ననస:81-11-936
వయసనస:30
లస: ససస స
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5846 MLJ1887298
పపరర: నడగమర బव సయఖదव

94-237/221

భరస : సనభభనव సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-936
వయసనస:35
లస: ససస స
5849 MLJ3712452
పపరర: అనల కలమమర అమర

94-237/224

94-237/916

94-237/228

94-237/231

94-236/467

94-237/234

94-237/917

తసడడ:డ వనసకట రమణ పరలలస టట
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:19
లస: పప
5870 MLJ3711702
పపరర: నరసససహరరవప నలర మలర

తసడడ:డ సనబభబరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-941
వయసనస:47
లస: పప

94-237/229

5859 MLJ1886266
పపరర: పడకరషరడవప గగపవరపప

5862 NDX2672061
పపరర: లకడక నలర మలర

5865 MLJ1897776
పపరర: నరరసదడకలమమరव చలర సచతరరव

94-240/29

94-237/232

5854 NDX1198944
పపరర: భభషష షపక

94-237/227

5857 NDX0368050
పపరర: శకనడగమహలకకక గగపవరపప

94-237/233
5860 MLJ1882372
పపరర: సతఖవరరసజననయగలల గగపవరపప

94-236/717

5863 NDX3073525
పపరర: లకడక నలర మలర

94-236/877

భరస : నరసససహ రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:66
లస: ససస స
94-237/235

5866 MLJ1896265
పపరర: నడగరశసరరరవపव చలర సచతరరव

తసడడ:డ నడగరశసరరరవపव Chillancherla
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖव Chillancherla
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:63
లస: పప

5868 NDX1305622
పపరర: నలమలల మమనకర

5869 MLJ3711710
పపరర: కకషప ర నలర మలర

5871 NDX1440395
పపరర: ఆశరరసదస మవదడ

5874 AP151000447609
పపరర: లకడక బబ డ boda
భరస : కకషష boda
ఇసటట ననస:81-11-942
వయసనస:52
లస: ససస స

94-237/230

తసడడ:డ సపసదడరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-11-939
వయసనస:44
లస: పప

94-240/27

94-237/236

94-240/28

తసడడ:డ నరసససహరరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:35
లస: పప
94-236/468

భరస : అబడహస మమవధ
ఇసటట ననస:81-11-941
వయసనస:48
లస: ససస స
94-237/237

94-237/814

భరస : సతఖవరరసజననయగలల గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-11-939
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర మమనకర
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:63
లస: పప
5873 NDX2507291
పపరర: రమమష కలమమర కరరసశశటట

5856 NDX0323675
పపరర: తడవనణణ గగపవరపప

5851 NDX2625002
పపరర: లకడక కనమరరరమగదద

భరస : చడసద SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-938
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:37
లస: పప
5867 NDX3133592
పపరర: సతశ పరలలస టట

94-237/226

తసడడ:డ సపసదడరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-11-939
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర ననమగల
ఇసటట ననస:81-11-940
వయసనస:49
లస: ససస స
5864 MLJ1893056
పపరర: రవకలమమరव చలర సచతరరव

5853 NDX0323683
పపరర: మహహన అమర

94-237/223

భరస : రరమబభబగ
ఇసటట ననస:81-11-937
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : పడకరషరడవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-11-939
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : సపసదడరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:81-11-939
వయసనస:65
లస: ససస స
5861 NDX2090124
పపరర: శరరద ననమగల

94-237/225

భరస : రరసబభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-11-938
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప అమర
ఇసటట ననస:81-11-938
వయసనస:51
లస: పప
5858 MLJ1891456
పపరర: లకడకనరసమక గగపవరపప

5850 NDX2036243
పపరర: పడసరద చలమకలరర

5848 NDX1671073
పపరర: కకషష చతసతనఖ బభఖబననన

తసడడ:డ సససగయఖ బభఖబననన
ఇసటట ననస:81-11-936
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ చలమకలరర
ఇసటట ననస:81-11-937
వయసనస:40
లస: పప

భరస : రసబభబగ కనమరలమపవడక
ఇసటట ననస:81-11-937
వయసనస:78
లస: ససస స
5855 MLJ3712445
పపరర: రరసబభబగ అమర

94-237/222

భరస : మసరసన వలव పఠరన
ఇసటట ననస:81-11-936
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-11-937
వయసనస:30
లస: పప
5852 NDX3076247
పపరర: లకడక కనమరలమపవడక

5847 MLJ1885433
పపరర: మమహరరననసరव పఠరనव

5872 NDX1440361
పపరర: అబడహస మవదడ

94-236/469

తసడడ:డ పపదద మతస య మమవధడ
ఇసటట ననస:81-11-941
వయసనస:54
లస: పప
94-237/238

5875 MLJ3712403
పపరర: నడగరరజ బబ డడ

94-237/239

తసడడ:డ కకషష boda
ఇసటట ననస:81-11-942
వయసనస:32
లస: పప
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5876 MLJ3324092
పపరర: శకనవరస రరవపव బబ డడव

94-237/240

తసడడ:డ కకషషव BODA
ఇసటట ననస:81-11-942
వయసనస:33
లస: పప
5879 NDX1268986
పపరర: ఊషర కకలర పర KOLLIPARA

5877 MLJ1882885
పపరర: కకషషव బబ డव

94-237/241

తసడడ:డ లకడకనడరరయణव Boda
ఇసటట ననస:81-11-942
వయసనస:50
లస: పప
94-237/243

తసడడ:డ సనబభబరరవప KOLLIPARA
ఇసటట ననస:81-11-943
వయసనస:26
లస: ససస స

5880 NDX0367920
పపరర: వనసకటశవనడగలకకక కకలర పర

5878 AP151000441487
పపరర: కకషష బబ డడव Boda

94-237/242

తసడడ:డ భదడయఖव Boda
ఇసటట ననస:81-11-942
వయసనస:58
లస: పప
94-237/244

భరస : సనబభబరరవప KOLLIPARA
ఇసటట ననస:81-11-943
వయసనస:28
లస: ససస స

5881 NDX0323618
పపరర: మలలర శసరర కకలర పర

94-237/245

భరస : సనబభబరరవప KOLLIPARA
ఇసటట ననస:81-11-943
వయసనస:30
లస: ససస స

5882 AP151000447247
పపరర: కకషషకలమమరర కకలర పర
KOLLIPARA
భరస : సనబభబరరవప KOLLIPARA
ఇసటట ననస:81-11-943
వయసనస:53
లస: ససస స

94-237/246

5883 AP151000441219
పపరర: సనబభబరరవప కకలర పర
KOLLIPARA
తసడడ:డ వరయఖ KOLLIPARA
ఇసటట ననస:81-11-943
వయసనస:53
లస: పప

94-237/247

5884 MLJ1893494
పపరర: రరవత రమమకలమమరర
మటటపప తషల
భరస : లకడకనడరరయణ motupotula
ఇసటట ననస:81-11-944
వయసనస:37
లస: ససస స

94-237/248

5885 NDX2319184
పపరర: పప తషరరజ నసకల

94-237/249

5886 NDX0460840
పపరర: రరమగव గగడవరరసव

94-237/250

5887 MLJ3712411
పపరర: రమణకలమమర చలర సచతరర

94-237/251

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నసకల
ఇసటట ననస:81-11-944
వయసనస:30
లస: పప
5888 MLJ1881465
పపరర: సతడసజव షపకव

94-237/252

భరస : జబరव షపక
ఇసటట ననస:81-11-947
వయసనస:34
లస: ససస స
5891 NDX0323493
పపరర: అసజల కకట

94-237/255

94-237/258

94-237/261

భరస : ఈసనబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:26
లస: ససస స

5890 AP151000447432
పపరర: మనడకలమమరర బరరదనలव
birudula
భరస : జజసఫव birudula
ఇసటట ననస:81-11-947
వయసనస:41
లస: ససస స

94-237/254

94-237/256

5893 NDX1134774
పపరర: చడసద బ షపక SHAIK

94-237/257

5892 NDX2456226
పపరర: జబర షపక

5895 MLJ1882919
పపరర: మమణణకఖమక పరలపరరస

భరస : సపసదడ మరరవల SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:35
లస: ససస స
94-237/259

5898 MLJ3712346
పపరర: అశశక నసతకకక

94-237/264

94-237/262

94-237/260

94-237/263
5899 MLJ3324068
పపరర: జజన వలసన బరరదనల బరరదల

తసడడ:డ జజసఫ బరరదల
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:33
లస: పప

94-237/265 5902 AP151000441470
5901 NDX1105345
పపరర: సపసద లల మరరవల షపక SHAIK
పపరర: రమమష బభబగ పటట పప pattapu

తసడడ:డ సపసద మరరవల SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:38
లస: పప
94-237/267

5896 NDX0761916
పపరర: చననమకయ పటట పప
భరస : పసనపదస pattapu
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతస యఖ nuttaki
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బగ బరరదనల
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:40
లస: పప
5903 NDX2174373
పపరర: సబర షపక

94-237/253

భరస : సనరరష పతస పప
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరయఖव GURRAM
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:76
లస: ససస స
5900 AP151000441421
పపరర: దతవరరజ బరరదనల

5889 MLJ1886084
పపరర: మనట బరరదనల

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:81-11-947
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రమమష బభబగ pattapu
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:37
లస: ససస స
5897 NDX0663989
పపరర: కమలమకव గగరకసव

తసడడ:డ రరమ సనబడమణఖస CHILLANCHERLA
ఇసటట ననస:81-11-945
వయసనస:43
లస: పప

భరస : జజసప birudula
ఇసటట ననస:81-11-947
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ కకట
ఇసటట ననస:81-11-947
వయసనస:55
లస: ససస స
5894 MLJ1882950
పపరర: అరరణకలమమరర పటట పప

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవపव godavarti
ఇసటట ననస:81-11-945
వయసనస:35
లస: పప

5904 NDX1345545
పపరర: మగనన షపక SHAIK
భరస : ఇబడహహస SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:29
లస: ససస స

94-237/266

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పటట పప
ఇసటట ననస:81-11-948
వయసనస:44
లస: పప
94-237/268

5905 NDX2063006
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-237/269

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:38
లస: ససస స
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94-237/270

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:65
లస: ససస స
5909 NDX2063014
పపరర: కరరమ షపక

94-237/271

తసడడ:డ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:29
లస: పప
94-237/273

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:41
లస: పప
5912 NDX2063022
పపరర: మసరసన షపక

5907 MLJ3712320
పపరర: ఈసనబ SHAIK

5910 NDX2319895
పపరర: పరసడడరసగ రరవప గగడవరరస

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:70
లస: పప

5913 NDX0323436
పపరర: సనభభషసన మమజరటట

94-237/272

తసడడ:డ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:31
లస: పప
94-237/274

తసడడ:డ పపనడనరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:40
లస: పప
94-237/276

5908 MLJ3712312
పపరర: ఇబడహహస షపక

5911 AP151000441233
పపరర: జజన షపక షపక
తసడడ:డ ఘనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-949
వయసనస:52
లస: పప

94-237/277

భరస : ఆసజననయగలల majeti
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:36
లస: ససస స

5914 NDX2318731
పపరర: భభరత బసడర

94-237/278

భరస : శవ పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:53
లస: ససస స

94-237/279 5916 AP151000441167
94-237/280 5917 NDX2319846
5915 AP151000447336
పపరర: వజయకలమమరర మమజరటట majeti
పపరర: ఆసజననయగలల మమజరటట మమజరటట
పపరర: శవ పడసరద బసడర

భరస : అపరరరరవప majeti
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:31
లస: ససస స
5918 MLJ3324605
పపరర: అపరరరరవప మమజరటట మమజరటట

తసడడ:డ అపరరరరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:42
లస: పప
94-237/282

తసడడ:డ పపదకకటయఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:62
లస: పప
5921 NDX2507275
పపరర: సహనడజ షపసక

94-237/283

94-237/286

94-237/289

భరస : ఖనతషబ జజనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:33
లస: ససస స

94-237/284

5928 MLJ3324720
పపరర: ఖమజజబభబగ షపకव షపక

94-237/291

5931 NDX0664078
పపరర: మమధవ రఘగపత

94-237/287

5934 NDX0664565
పపరర: హహహమమవత రఘగపత
భరస : శవయఖ RAGHUPATI
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:46
లస: ససస స

5923 NDX2089960
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-237/285

5926 AP151000447262
పపరర: సలమమబ షపకव SHAIK

94-237/288

భరస : షససనదదదనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-953
వయసనస:67
లస: ససస స
94-237/290

5929 NDX3028941
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-237/918

తసడడ:డ ఆససర షపక
ఇసటట ననస:81-11-953
వయసనస:19
లస: ససస స
94-237/292

తసడడ:డ శవయఖ RAGHUPATI
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:31
లస: ససస స
94-237/294

94-240/31

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:81-11-952
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ షససనదదదనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-953
వయసనస:44
లస: పప

భరస : ఎనయత షపక
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:30
లస: ససస స
5933 MLJ1893965
పపరర: మగసతడజ బబగసव షపకव

5925 MLJ3333549
పపరర: మహహదడ व షపకव

5920 NDX1530154
పపరర: నడరరయణ మమచరర తరర
తసడడ:డ సనబబ రరవప తరర
ఇసటట ననస:81-11-951
వయసనస:48
లస: పప

భరస : ఖమజజబభబగव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-953
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షససనదదదనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-953
వయసనస:41
లస: పప
5930 NDX2174332
పపరర: అఫరరన బభనన షపక

94-240/30

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-11-952
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబర షపక
ఇసటట ననస:81-11-952
వయసనస:45
లస: పప
5927 MLJ3324902
పపరర: కలతషబ జజన షపకव SHAIK

5922 NDX1580548
పపరర: నడజయమ షపక

94-237/281

తసడడ:డ పపలర యఖ బసడర
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:60
లస: పప

భరస : మధసససధనరరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:81-11-950
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససమ షపసక
ఇసటట ననస:81-11-952
వయసనస:20
లస: ససస స
5924 NDX2089978
పపరర: అజజ షపక

5919 NDX0962555
పపరర: అననరరధ దతవరపలర

94-237/275

5932 NDX1198993
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-237/293

భరస : ఖమజజబభబగ SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:32
లస: ససస స
94-237/295

5935 NDX0323410
పపరర: హబబమనव షపకव

94-237/296

భరస : అహకదव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:61
లస: ససస స
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5936 NDX2113686
పపరర: లకడక చద
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94-237/297

భరస : సతఖనడరరయణ చద
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:82
లస: ససస స
5939 NDX0312751
పపరర: ఖమజజ బభబగ షపక

94-237/300

94-237/303

94-237/920

94-237/305

94-237/308

94-237/311

94-237/314

తసడడ:డ అలద బహరర మశరక misra
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:33
లస: పప

5949 NDX0994517
పపరర: జజనబబగస షపక షపక

5952 NDX1345511
పపరర: రమమదతవ గగదత గగదత

5955 NDX0323246
పపరర: శరఖమలव అడపరव

5958 NDX1345529
పపరర: శకనవరస రరవప గగదత గగదత

94-240/32

5961 NDX2176338
పపరర: రరజసనడ బబగస మహమకద

94-237/306

5964 MLJ1894062
పపరర: ఉసరకనడర నव పఠరనव
తసడడ:డ మసరసనసలव PATHAN
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:34
లస: పప

5944 NDX3025582
పపరర: ఆశ బ షపక

94-237/919

5947 NDX3029691
పపరర: రరషక షపక

94-237/922

5950 NDX0543827
పపరర: భభనన అడపव అడప

94-237/307

భరస : కలరరక రరవపव అడపర
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:30
లస: ససస స
94-237/309

5953 AP151000447354
పపరర: నడగమర బ షపక

94-237/310

భరస : చన గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:52
లస: ససస స
94-237/312

5956 MLJ3712338
పపరర: సనభభన షపక

94-237/313

తసడడ:డ చనన గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:30
లస: పప
94-237/315

5959 NDX3031440
పపరర: రససల షపక

94-237/923

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:31
లస: పప
94-236/470

భరస : హజ పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:44
లస: ససస స
94-237/317

94-237/302

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-11-955
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబ రరవప గగదత
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మమరస
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:74
లస: ససస స
5963 NDX0978049
పపరర: అజయ కలమమర మశరక misra

94-237/921

భరస : కలరకరరవపव అడపర
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరకరరవపव అడపర
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:34
లస: పప
5960 NDX0963157
పపరర: వనసకటరతనస మమరస

5946 NDX3026036
పపరర: హససన షపక

5941 MLJ3712213
పపరర: సరసబశవరరవప రఘగపత

భరస : అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-955
వయసనస:88
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గగదత
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : పపదగరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:54
లస: ససస స
5957 NDX0312520
పపరర: గగపసव ఆడపరव

94-237/304

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరకరరవపव అడపర
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:31
లస: ససస స
5954 MLJ3333630
పపరర: ఈసనబ భ షపక

5943 NDX2318475
పపరర: నససమమ షపక

94-237/299

తసడడ:డ హననమయఖ RAGHUPATI
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-11-955
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-956
వయసనస:26
లస: ససస స
5951 NDX0323253
పపరర: బభనడడర
డ యమव అడపరव

94-237/301

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-955
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-955
వయసనస:43
లస: ససస స
5948 NDX2456242
పపరర: మహబగననసర షపక

5940 MLJ3712296
పపరర: అలమసఫ హహసపసన షపక

5938 NDX2174324
పపరర: ఎనయత షపక

తసడడ:డ హహదయత షపక
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల మజద SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:72
లస: పప
5945 NDX3025665
పపరర: షకకనడ షపక

94-237/298

తసడడ:డ సనభభన SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అహకద SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-954
వయసనస:37
లస: పప
5942 MLJ3324662
పపరర: షససనదదదన షపకव SHAIK

5937 NDX0979401
పపరర: రఫస షపక SHAIK

5962 NDX0341917
పపరర: శకనవరసరరవపव అపరలव

94-237/316

తసడడ:డ కకటటశసరరరవపव అపరల
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:33
లస: పప
94-237/318

5965 NDX2319291
పపరర: ఇదదస
డ అమమన మహమకద

94-237/319

తసడడ:డ అమమననలమర మహమకద
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:36
లస: పప
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94-237/320

తసడడ:డ ఇమమమ బబగ
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:62
లస: పప
5969 NDX3133923
పపరర: పపలర రరవప తడత

94-237/925

5970 NDX0962589
పపరర: అసతతనమక కకచతచరర

95-206/881

5973 NDX2318194
పపరర: రహహమగననసర షపక

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:30
లస: ససస స

5976 NDX0323345
పపరర: నలలवర షపక

భరస : వనసకటరరవపव SETTY
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:32
లస: పప
5984 NDX2176346
పపరర: హజ పరషర మహమకద

5982 NDX2174274
పపరర: వనసకటటససర రరవప చతననసశశటట

94-236/471

5985 NDX2790418
పపరర: బఫరథధమమ షపక

భరస : ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:52
లస: ససస స

5988 NDX2319093
పపరర: ఫరజల ఉర రరహమమన షపక

తసడడ:డ అనసర బభషర MAHAMMAD
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన సపసదడ షపసక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:49
లస: పప

94-237/328

5994 NDX2701035
పపరర: నజయ షపక
భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:22
లస: ససస స

5974 NDX2174282
పపరర: కకమల చతననసశశటట

94-237/323

5977 MLJ1880392
పపరర: కగసర షపక

94-237/326

5980 NDX2318103
పపరర: నరసమక చలకరపరటట

94-237/329

భరస : నడగరశసరరరవప చలకరపరటట
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:74
లస: ససస స
94-237/331

5983 NDX3029428
పపరర: నడగ సరసత మగపసదమ

94-237/926

తసడడ:డ దనరగ రరవప మగపసదమ
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:21
లస: ససస స
94-236/878

5986 NDX0323329
పపరర: సమన షపక

94-237/332

తసడడ:డ ఇమమసషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:30
లస: ససస స
94-237/334

5989 NDX1448498
పపరర: రరయమజ షపక

94-237/335

తసడడ:డ అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:25
లస: పప
94-237/337

తసడడ:డ ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:31
లస: పప
94-237/339

94-240/34

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమననలమర షపసక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:23
లస: పప

94-237/336 5991 NDX0312728
5990 NDX0388546
పపరర: మహమకద షఫస MAHAMMAD
పపరర: మహమకద రఫస షపక షపక

5993 NDX2503902
పపరర: అమమననలమర అమమననలమర

94-237/325

భరస : అనవర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:45
లస: ససస స
94-237/333

5971 NDX1521971
పపరర: వనసకటటశసర రరవప బబ మకడడ

భరస : శకనవరస రరవప చతననసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప చతననసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:77
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ అల మహమకద
ఇసటట ననస:81-11-959
వయసనస:46
లస: పప
5987 AP151000447255
పపరర: పపదతడహహరరన షపక షపక

94-237/322

భరస : ససజవ రరవప చలకరపరటట
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:74
లస: ససస స
94-237/330

94-237/924

తసడడ:డ కకషష రరవప బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:31
లస: ససస స

94-237/327 5979 NDX2174266
5978 AP151000447348
పపరర: బకకవత చననస శశటట व SETTY
పపరర: నరసమక చలకరపరటట

5981 NDX0312652
పపరర: జమర భభషర షపక

94-240/33

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-958
వయసనస:24
లస: ససస స
94-237/324

5968 NDX3123767
పపరర: జయ లలత దథరరడర

భరస : నరసససహరరవప దథరరడర
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : బభలశశరయఖ కకచతచరర
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:74
లస: ససస స

భరస : పపలర రరవప టభటభ
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:63
లస: ససస స
5975 NDX0323352
పపరర: సలమక షపక

94-237/321

తసడడ:డ మమలమఖమనव PATHAN
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:80
లస: పప

తసడడ:డ సనబబయఖ తడత
ఇసటట ననస:81-11-957
వయసనస:68
లస: పప
5972 SQX2482404
పపరర: ధనలకడక టభటభ

5967 MLJ1885821
పపరర: హహసపసనव పఠరనव

5992 NDX0341677
పపరర: మమలమల షపక షపక

94-237/338

తసడడ:డ ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-960
వయసనస:33
లస: పప
94-235/837

5995 NDX2685089
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-236/718

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:20
లస: పప
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5996 NDX2456408
పపరర: రరహన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-237/340

భరస : అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:33
లస: ససస స
5999 AP151000447404
పపరర: అలమరబ షపక

94-237/343

94-237/346

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:37
లస: పప
6008 NDX1698788
పపరర: సనబభబ రతనస మమరస

94-236/472

94-236/719

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:32
లస: ససస స
6017 NDX2423127
పపరర: సరదధక షపక

94-236/479

94-237/352

భరస : శకనవరసరరవప పవజల
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:38
లస: ససస స

6006 NDX0388538
పపరర: జజన షపక

94-237/350

94-236/473

6012 NDX2616431
పపరర: అఖలలశ కలమమర మరస

94-236/720

94-237/348

6007 NDX1345503
పపరర: మమలమల షపక SHAIK

94-237/351

6010 NDX2039593
పపరర: సనబడహకణఖస మమరస

94-236/474

6013 NDX2176296
పపరర: రరజసస షపక

94-236/475

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:23
లస: ససస స

6015 AP151000447508
పపరర: రరహనడ షపకव షపక

94-236/477

6016 AP151000447516
పపరర: మగసతడజ బబగస షపక షపక

94-236/478

భరస : చననసపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:57
లస: ససస స

6018 NDX0341628
పపరర: రససల షపక

94-236/480

6019 NDX0343822
పపరర: ఆదసషఫస షపక షపక

94-236/481

తసడడ:డ చననసపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:43
లస: పప
94-243/1149

6024 NDX1865791
పపరర: గరరరశ చసదడ గరసధద రరళళబసడడ
తసడడ:డ పపలర యఖ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:39
లస: పప

6004 NDX2160802
పపరర: బశర బభషర షపక

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమరస
ఇసటట ననస:81-11-962
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరరస బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:37
లస: పప
94-236/483

94-237/345

తసడడ:డ మసరసన SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:26
లస: పప

6009 NDX2039585
పపరర: రతస మక మమరస

6021 NDX2969731
పపరర: అబగదల రహహస షపక

6001 NDX2456366
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనసపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:36
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:21
లస: ససస స
6023 NDX0323170
పపరర: శకదతవ పవజల

94-237/347

భరస : ఆదస షఫసव షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-11-963
వయసనస:22
లస: పప
6020 NDX2318145
పపరర: మగబన షపక

6003 NDX2456333
పపరర: బషసర షపక

తసడడ:డ సనబడమణఖస మరస
ఇసటట ననస:81-11-962
వయసనస:19
లస: పప
94-236/476

94-237/342

తసడడ:డ అబగదల కరరస షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మమరస
ఇసటట ననస:81-11-962
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-11-962
వయసనస:20
లస: పప
6014 NDX1268937
పపరర: జమలమ షపక

94-237/344

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:51
లస: పప

భరస : సనబడహకణఖస మమరస
ఇసటట ననస:81-11-962
వయసనస:43
లస: ససస స
6011 NDX2616183
పపరర: అఖలలశ కలమమర మమరస

6000 NDX1804120
పపరర: కరరమగలర షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:26
లస: పప
94-237/349

5998 AP151000447405
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖసధవథ షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:26
లస: పప
6005 NDX2174415
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-237/341

భరస : హమమననలమర షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-11-961
వయసనస:72
లస: ససస స
6002 NDX2176213
పపరర: రహహమతషలమ షపక

5997 MLJ1886456
పపరర: సరబరర షపక

94-236/482
6022 NDX1865742
పపరర: వనసకట భభగఖ లకడక రరళళబసడడ

తసడడ:డ గరరరశ చసదడ గరసధద రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:28
లస: ససస స
94-236/484

6025 NDX1865833
పపరర: శకనవరస రరవప పవజల

94-236/485

తసడడ:డ పసచచయఖ పవజల
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:44
లస: పప
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పపరర: పపలర యఖ రరళరబసడడ
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94-236/879

తసడడ:డ గగవసదయఖ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:87
లస: పప
6029 NDX3170636
పపరర: పపలర యఖ రరళరబసడడ

94-237/928

Deleted
94-237/354

భరస : ఇసరకయలव షపక
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:30
లస: ససస స
6035 MLJ3712239
పపరర: ఇసరకయలव షపకव

94-237/357

94-237/360

94-237/363

94-237/366

94-237/369

భరస : కకషష సరసమ కరమత
ఇసటట ననస:81-11-970
వయసనస:73
లస: ససస స
6050 NDX1345453
పపరర: ఖమససస షపక షపక

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:26
లస: ససస స

94-237/355

6036 NDX2507432
పపరర: సనబభబరరవప కకమమకలపరటట

6039 NDX2510113
పపరర: వనజ ఆమగదడలపలర

6042 NDX0323261
పపరర: యశశద మగననసగర

94-236/488

94-237/358

94-237/361

94-237/364

6048 NDX1345446
పపరర: గగససయమ షపక షపక

94-236/486

భరస : ఖమససస SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:30
లస: ససస స

94-237/356

6037 NDX2507267
పపరర: గగరర అమరర

94-237/359

6040 NDX0753905
పపరర: అపరరష దతవ అచనఖత

94-237/362

6043 AP151000447298
పపరర: ధనలకడక అచనఖత షపక

94-237/365

భరస : పడసరద బభబగ SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:29
లస: ససస స
94-237/367

6054 NDX1268952
పపరర: ఫరరరనడ షపక

6034 NDX0367821
పపరర: తరరపతమక తతట

తసడడ:డ పడసరద బభబగ అచనఖత
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:32
లస: ససస స

6046 MLJ3712205
పపరర: రవకలమమర మగననసగర

94-237/368

తసడడ:డ సనబబయఖ మగననసగర
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:42
లస: పప
6049 NDX1345420
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-236/487

భరస : హహసపసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-972
వయసనస:42
లస: ససస స
94-236/489

తసడడ:డ హహసపసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-972
వయసనస:32
లస: పప
94-237/370

94-236/880

భరస : అనల కలమమర అమరర
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:21
లస: ససస స

6045 NDX2510220
పపరర: నడగ వర సతఖ నడరరయణ
ఆమగదడలపలర
తసడడ:డ వర బడహకస ఆమగదడలపలర
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:39
లస: పప

6051 NDX1345438
పపరర: రససల షపక షపక

6031 NDX2790319
పపరర: పడసరద బభబగ అచనఖత

భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-11-972
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-972
వయసనస:27
లస: పప
6053 NDX1578022
పపరర: అసరక షపక

6033 NDX0323204
పపరర: చసదడవత గలమర

94-237/927

తసడడ:డ సనబడమణఖస అచనఖత
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:55
లస: పప

భరస : రవకలమమర మగననసగర
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:37
లస: పప
6047 NDX2317949
పపరర: జయమక కరమత

భరస : పపలర యఖ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:78
లస: ససస స

భరస : నడగ వరర ఆమగదడలపలర
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:32
లస: ససస స
6044 NDX0343632
పపరర: సనబభబరరవప గగడడపరటట

94-237/929

తసడడ:డ నడసచడరయఖ కకమమకలపరటట
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:39
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-11-968
వయసనస:29
లస: ససస స
6041 NDX0544056
పపరర: జజఖత కకరణకయ కకమమకలపరటట

6030 NDX3213410
పపరర: వనసకట సరవతడ రరళరబసడడ

6028 NDX3181740
పపరర: పపలర యఖ రరళరబసడడ

తసడడ:డ గగవసదయఖ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:87
లస: పప

భరస : చనన సతఖనడరరయణ గళళ
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహసव షపక
ఇసటట ననస:81-11-967
వయసనస:37
లస: పప
6038 NDX0323279
పపరర: సనజజత గగడడపరటట

94-237/353

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పవజల
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదయఖ రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:81-11-964
వయసనస:87
లస: పప
6032 NDX0323287
పపరర: బషసరव షపకव

6027 NDX2456416
పపరర: వనణగగగపరల పపజల

6052 NDX1345412
పపరర: హహసపససన బభషర షపక షపక

94-236/490

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:52
లస: పప
94-237/371

6055 NDX1578303
పపరర: ఆయయశర షపక

94-237/372

తసడడ:డ గఫవర షపక
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:40
లస: ససస స
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94-237/373

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:58
లస: ససస స
6059 NDX2643906
పపరర: గసగరదరరరవప జజర రర

94-231/1053

94-236/881

94-237/376

94-236/491

94-240/35

94-237/381

94-237/384

తసడడ:డ పసచచయఖ పప దధల
ఇసటట ననస:81-11-980
వయసనస:72
లస: పప

6069 MLJ3324431
పపరర: బభలకకషష పసనసల

6072 MLJ1890870
పపరర: సపసదనలల షపక

6075 AP151000447402
పపరర: జజనబ షపక షపసక

6078 NDX2319689
పపరర: సపసదనలల షపక

94-240/36

6081 NDX2222818
పపరర: అనసత గగపరస కకలర

94-236/492

6084 AP151000447686
పపరర: అననపవరష శకపరదస శకపరదస
భరస : ససరఖనడరరయణव శకపరదస
ఇసటట ననస:81-11-981
వయసనస:58
లస: ససస స

6064 NDX2718419
పపరర: వనసకట సరయ చసడడ జజర రర

94-236/883

6067 NDX0313189
పపరర: ఆరరवాష షపక

94-237/378

6070 MLJ3333333
పపరర: పదడకవత భమమ

94-237/379

భరస : శకనవరస భమమ
ఇసటట ననస:81-11-977
వయసనస:42
లస: ససస స
94-236/493

6073 NDX1345487
పపరర: షరహహద షపక SHAIK

94-237/380

భరస : నజర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-978
వయసనస:28
లస: ససస స
94-237/382

6076 NDX1575093
పపరర: ఆశర షపక షపసక

94-237/383

తసడడ:డ సపసదనలల షపసక
ఇసటట ననస:81-11-979
వయసనస:25
లస: ససస స
94-237/385

6079 NDX0817833
పపరర: భవరన కకలమర

94-236/494

భరస : హననమసతషరరవప కకకర
ఇసటట ననస:81-11-980
వయసనస:37
లస: ససస స
94-240/37

తసడడ:డ హననమసతష రరవప కకలర
ఇసటట ననస:81-11-980
వయసనస:23
లస: పప
94-240/39

94-236/722

తసడడ:డ షషకలర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-976
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-979
వయసనస:51
లస: పప

భరస : పరసడడ పప దధల
ఇసటట ననస:81-11-980
వయసనస:67
లస: ససస స
6083 NDX1344423
పపరర: పరసడడ పప దధల

94-237/377

భరస : అలమరబకడ SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-978
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : సపసదనలల SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-979
వయసనస:46
లస: ససస స
6080 NDX1344431
పపరర: శవమక పప దధల

6066 NDX0324376
పపరర: అబగజలలన షపక

6061 NDX2685113
పపరర: యవ కకశశర జజర రర

తసడడ:డ గసగధర రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-978
వయసనస:50
లస: పప

భరస : ఖమదర భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-978
వయసనస:39
లస: ససస స
6077 MLJ3333036
పపరర: మసరసన బ షపక

94-236/882

తసడడ:డ రరమమరరవప పసనసలల7
ఇసటట ననస:81-11-977
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమసనస MD
ఇసటట ననస:81-11-977
వయసనస:43
లస: పప
6074 NDX0994418
పపరర: షకకనడ షపక షపక

6063 NDX2718575
పపరర: రరజరశసరర జజర రర

94-237/375

తసడడ:డ గసగధర రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:23
లస: పప

భరస : షషకలర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-976
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప భమమ
ఇసటట ననస:81-11-977
వయసనస:50
లస: పప
6071 NDX0847210
పపరర: కరరమగలమర ఎస డడ

94-236/721

భరస : గసగధర రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : ఆరరवాష SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-976
వయసనస:35
లస: ససస స
6068 MLJ3324472
పపరర: శకనవరసव భమమ

6060 NDX2671519
పపరర: గసగధర రరవప జజర రర

6058 NDX0910802
పపరర: గఫరర షపక షపక

తసడడ:డ ఛడన బభషర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస జజర రర
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ అఫరసల
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:48
లస: పప
6065 NDX0324350
పపరర: అమరరన షపక

94-237/374

భరస : చడసద భభషర SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-973
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదస జజర రర
ఇసటట ననస:81-11-974
వయసనస:47
లస: పప
6062 NDX2814820
పపరర: గగసప మహమకద

6057 AP151000447439
పపరర: ఇమమసబ షపక SHAIK

6082 NDX2222826
పపరర: రరమకకషష బబ సత

94-240/38

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:81-11-980
వయసనస:41
లస: పప
94-236/495

6085 NDX2090058
పపరర: అననపవరష శకపరద

94-236/496

భరస : మగరళ కకషష శకపరద
ఇసటట ననస:81-11-981
వయసనస:69
లస: ససస స
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6086 MLJ1898048
పపరర: సతఖనడరరయణ మదస
ద రర

94-240/40

తసడడ:డ ఉపపసదడరరవప మదస
ద రర
ఇసటట ననస:81-11-981
వయసనస:50
లస: పప
6089 NDX2708212
పపరర: హరర సరయ రరస గడడ స

94-237/815

94-233/1018

94-236/499

94-236/501

94-235/798

94-237/386

94-236/505

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:50
లస: పప

6099 AP151000441386
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరమళళ

6102 NDX1338771
పపరర: శవ కలమమర కదమ

6105 NDX0909887
పపరర: అబగదల ఖనదస
ద స షపక SHAIK

6108 MLJ1884758
పపరర: అనససయ కదమమ

94-236/508

6111 NDX2027846
పపరర: శవకలమమర కదమ

94-236/502

6114 MLJ3324167
పపరర: అలమరబకడ షపక షపక
తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:50
లస: పప

6094 AP151000441067
పపరర: ఇమమమ షరరఫ షపక షపక

94-236/498

6097 NDX0323147
పపరర: కరరణకలమమరరव మమయలव

94-236/500

6100 NDX0312397
పపరర: వనసకటటశసరరర ఆరరమళళ

94-236/503

తసడడ:డ దడసయఖव
ఇసటట ననస:81-11-986
వయసనస:77
లస: పప
94-235/799

6103 NDX1338938
పపరర: శవరజ కదమ

94-235/800

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-988
వయసనస:32
లస: పప
94-237/387

6106 NDX2027838
పపరర: ససరరష కదమ

94-236/504

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:26
లస: ససస స
94-236/506

6109 AP151000447683
పపరర: లకకకదతవ కదమమव

94-236/507

భరస : చన కకటటశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:44
లస: ససస స
94-236/509

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:28
లస: పప
94-236/511

94-240/672

భరస : రరజజరరవపव
ఇసటట ననస:81-11-985
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటలసగస
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:62
లస: ససస స
6113 AP151000441548
పపరర: చననకకటటశసరరరవప కరదమమ

94-236/884

తసడడ:డ అహకద హహసపసన SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-988
వయసనస:80
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:34
లస: ససస స
6110 AP151000447598
పపరర: రరసబభయమక కదమమ

6096 NDX2809713
పపరర: మమదరగననసర షపక

6091 NDX3055308
పపరర: శకదతవ మననద న

తసడడ:డ పపదమమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-11-984
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-988
వయసనస:29
లస: పప

భరస : అబగదల హహసపసన షపసక
ఇసటట ననస:81-11-988
వయసనస:61
లస: ససస స
6107 NDX0995183
పపరర: రమణ కర

94-236/497

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-11-986
వయసనస:46
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-988
వయసనస:27
లస: ససస స
6104 NDX0323196
పపరర: షసరరబబగస షపక

6093 MLJ1887256
పపరర: షసఫసయమసనలమసనడ షపక

94-235/915

భరస : జజసఫ మననద న
ఇసటట ననస:81-11-983
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-984
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-11-985
వయసనస:53
లస: పప
6101 NDX1338953
పపరర: శరరష కదమ

94-237/930

భరస : ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-984
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కడమ
ఇసటట ననస:81-11-984
వయసనస:42
లస: పప
6098 NDX1268945
పపరర: రరజజ రరవప మమయలమ

6090 NDX3117165
పపరర: లమరరనస మననద న

6088 NDX3049095
పపరర: శకదతవ

భరస : జజసప
ఇసటట ననస:81-11-983
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ మననద న
ఇసటట ననస:81-11-983
వయసనస:97
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఇమమమ షరరఫ
ఇసటట ననస:81-11-984
వయసనస:20
లస: ససస స
6095 AP151000441297
పపరర: కకటటలసగస కదమమ కరదమమక

94-234/1436

తసడడ:డ జజసఫ మననద న
ఇసటట ననస:81-11-983
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:81-11-983
వయసనస:30
లస: పప
6092 NDX2676898
పపరర: మమదడరరనసర షపక

6087 NDX3044815
పపరర: లమరరనస మననద న

6112 NDX0979492
పపరర: శవరజ కర

94-236/510

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:29
లస: పప
94-236/512

6115 NDX0979294
పపరర: బభల కకటటశసర రరవప కర

94-236/513

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:52
లస: పప
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6116 AP151000441492
పపరర: కకటటశసరరరవప కరదమమव

94-236/514

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:82
లస: పప

6117 NDX2319226
పపరర: శవ మణణకసఠ కదమ

94-237/388

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కదమ
ఇసటట ననస:81-11-989
వయసనస:21
లస: పప

6119 NDX2552958
పపరర: మర సపసదడ సయఖద

94-235/838

తసడడ:డ కమల బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:24
లస: పప
6122 NDX2790327
పపరర: ఫరతమగన సయఖద

6120 NDX0323048
పపరర: ఖమతషస బ షపక

భరస : కమల బభష సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:47
లస: ససస స

6123 NDX2955110
పపరర: మసరసన వల షపక

94-236/515

94-236/889

తసడడ:డ కమల బభష సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:24
లస: పప
6128 AP151000441278
పపరర: హహసపసన షపకव షపక

6126 MLJ3324779
పపరర: మగసతడజ బభషర షపక షపక

6121 NDX2809630
పపరర: కమర బభష సయఖద

94-236/885

తసడడ:డ మరవల సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:67
లస: ససస స
94-236/887

తసడడ:డ శదద షరహహద షపక
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:39
లస: పప

6125 NDX2810257
పపరర: సలస సయఖద

94-235/801

తసడడ:డ కమమల సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:29
లస: పప

భరస : అబగదల ఖయగఖమ షపక
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:71
లస: ససస స
94-236/886

6118 NDX1175934
పపరర: నడగగల మరర సయఖద

6124 NDX2810273
పపరర: కరరమగన షపక

94-236/888

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-11-991
వయసనస:33
లస: ససస స
94-236/516

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-992
వయసనస:40
లస: పప

6127 MLJ3324910
పపరర: హమద షపక షపక

94-236/517

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-992
వయసనస:48
లస: పప

94-236/518

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-992
వయసనస:50
లస: పప

6129 NDX1706540
పపరర: నససమమ షపక
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94-236/519

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:26
లస: ససస స
6132 NDX2176395
పపరర: మమహబమబ షపక

94-236/522

94-236/525

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-11-995
వయసనస:24
లస: ససస స

94-236/523

6136 NDX2507200
పపరర: రరషక షపసక

94-237/391

6139 NDX3177847
పపరర: షమమన షపక

94-237/389

6142 NDX2317873
పపరర: కరరమగన షపక
భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-11-995
వయసనస:49
లస: ససస స

6134 NDX0342675
పపరర: రఫసక షపక షపక

94-236/524

6137 NDX2089952
పపరర: రరజసస షపక

94-237/390

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:25
లస: ససస స
94-237/931

భరస : అలమరబకడ షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:25
లస: ససస స
94-237/392

94-236/521

తసడడ:డ చననమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ బభషర షపసక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:43
లస: ససస స
6141 NDX2317824
పపరర: సనభభన బ షపక

6133 NDX2176387
పపరర: బభషర షపక

6131 AP151000447119
పపరర: జహహరరబ షపక షపక

భరస : జరసలమబద నव షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసలర మడడదన షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:72
లస: పప
6138 NDX0323402
పపరర: రమజజ షపక

94-236/520

భరస : గగస భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-11-994
వయసనస:28
లస: పప
6135 NDX0312306
పపరర: జరసలమబద న షపక షపక

6130 MLJ3333267
పపరర: ఖమమర సనలమసనడ షపక షపక

6140 NDX3064169
పపరర: అమర బభష షపక

94-236/890

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-11-995
వయసనస:45
లస: పప
94-237/393

6143 NDX2319143
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-237/394

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-11-995
వయసనస:30
లస: పప
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94-237/932

భరస : అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-995
వయసనస:43
లస: ససస స
6147 MLJ3333622
పపరర: దధలమ షరద షపక

94-236/528

94-236/531

94-236/534

6151 NDX1268911
పపరర: ఫజల షపక షపక

6154 NDX2062966
పపరర: పరరసన షపక

94-237/934

6157 NDX1949918
పపరర: నజక షపక

తసడడ:డ మగసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-997
వయసనస:55
లస: ససస స
94-236/539

94-236/542

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:35
లస: ససస స

6166 NDX0989129
పపరర: షబబర షపక షపక

94-236/545

6169 NDX2790285
పపరర: అఫసడన షపక

6172 NDX0323022
పపరర: రహహమగనव షపకव
భరస : ఖమదర భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:57
లస: ససస స

6152 NDX0978312
పపరర: మహబమబ సనభభన షపక షపక

94-236/533

6155 NDX2760387
పపరర: మగసతడజ షపక

94-237/933

94-236/535

94-236/536
6158 NDX1265396
పపరర: సయఖద జజమల తడజన
సయఖద
భరస : సయఖద కరరమతషలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-11-997
వయసనస:48
లస: ససస స

94-235/916

6161 NDX0864934
పపరర: కరరమగన షపక షపక

94-236/538

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:33
లస: ససస స
94-236/540

6164 MLJ1889344
పపరర: హహహరరననసర షపక

94-236/541

భరస : KAJA షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:37
లస: ససస స
94-236/543

6167 MLJ3324738
పపరర: బభబభవల షపక షపక

94-236/544

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:42
లస: పప
94-236/891

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:18
లస: ససస స
94-236/547

94-236/530

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:77
లస: పప
6171 NDX0323030
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-237/395

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:77
లస: ససస స
6168 NDX1268903
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

6163 NDX0994897
పపరర: షరహహన షపక షపక

6149 NDX1268929
పపరర: కరరమగననసర షపక షపక

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:84
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:45
లస: పప

భరస : బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:81-11-998
వయసనస:35
లస: ససస స
6165 AP151000447261
పపరర: హతజజబ షపక

94-236/532

భరస : అబగదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-997
వయసనస:26
లస: ససస స

94-236/537 6160 NDX3027331
6159 NDX1268853
పపరర: నసరరననసర సయఖద సయఖద
పపరర: కరజ షపక

94-236/527

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:18
లస: ససస స

6162 MLJ1889351
పపరర: బలకస షపక

94-236/529

తసడడ:డ హహసపససన షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:42
లస: పప
6156 NDX2848760
పపరర: సనభభహన షపక

6148 MLJ3333713
పపరర: హససనడ షపక

6146 NDX1706532
పపరర: పరరసన షపక

భరస : మగసతడజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : హసజ హహసపసనव
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:48
లస: ససస స
6153 NDX2521912
పపరర: హయత బభష షపక

94-236/526

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : గగసव షపక
ఇసటట ననస:81-11-996
వయసనస:42
లస: ససస స
6150 NDX0413690
పపరర: కరరమగనव షపకव

6145 NDX0413724
పపరర: మగసతడवాషव షపకव

6170 NDX1615758
పపరర: మమయమమన షపక

94-236/546

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:30
లస: ససస స
94-236/548

6173 NDX1268895
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

94-236/549

తసడడ:డ ఖమదర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:34
లస: పప
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6174 NDX1615774
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

94-236/550

తసడడ:డ ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:36
లస: పప
6177 NDX3025509
పపరర: రరషక షపక

94-237/935

94-236/554

94-236/557

94-237/396

94-237/399

94-237/402

భరస : వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-11-1003
వయసనస:20
లస: ససస స

6187 NDX1817537
పపరర: అమనడబ షపక

6190 NDX2193704
పపరర: ఖమదర వరల షపక

6193 NDX2160778
పపరర: సలమక సనలమ న షపక

94-236/561

6196 AP151000441448
పపరర: రవ బబ మకడడ బబ మకడడ

94-236/564

6199 JBV0986323
పపరర: సతఖవత చలమర

94-237/397

6182 NDX2027820
పపరర: అమనడ బ షపక

94-236/556

6185 NDX2642957
పపరర: షమక షపక

94-236/716

6188 NDX0323428
పపరర: ఈససరమకव బబ మకడడव

94-237/398

భరస : పడసరదव bommidi
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:46
లస: ససస స
94-237/400

6191 MLJ3712304
పపరర: వనసకటటశసరరరడवడడ బభదసव

94-237/401

తసడడ:డ గగరరవరరరడడడव badam
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:43
లస: పప
94-236/559

6194 AP151000447417
పపరర: అకస రరననసర షపక

94-236/560

భరస : అబగదల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:81-11-1002
వయసనస:52
లస: ససస స
94-236/562

6197 MLJ1880913
పపరర: జలమనव షపకव

94-236/563

తసడడ:డ మరసరహహబव షపక
ఇసటట ననస:81-11-1002
వయసనస:53
లస: పప
94-236/565

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-11-1003
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : సనరఖనడరరయణ డల
ఇసటట ననస:81-11-1003
వయసనస:65
లస: ససస స

94-236/553

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరసव బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1002
వయసనస:41
లస: పప

94-236/567 6202 NDX2809994
6201 NDX0979617
పపరర: కకటటశసరరరవప నమకల నమకల
పపరర: మసగమక డల

తసడడ:డ నడగయఖ నమకల
ఇసటట ననస:81-11-1003
వయసనస:69
లస: పప

94-236/558

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:81-11-1002
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:81-11-1002
వయసనస:28
లస: పప
6198 NDX2320356
పపరర: మమరర పపషర చలమర

6184 MLJ1882034
పపరర: కకషరషరరవప బబ మకడడ

6179 NDX1959602
పపరర: జజఖత బబ మకడడ

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలలव bommidi
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:47
లస: పప
6195 NDX0979526
పపరర: రరయమజ షపక షపక

94-236/555

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వటల రరవప నసదధకరసత
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:67
లస: ససస స
6192 NDX0388488
పపరర: పడసరదव బబ మకడడव

6181 MLJ1886076
పపరర: లకడక బబ మకడడ

94-236/552

తసడడ:డ కకకహనరరవ బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1000
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరव b
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:38
లస: ససస స
6189 NDX2193696
పపరర: శవమక నసదధకరసత

94-137/606

భరస : రవ బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల వల5
ఇసటట ననస:81-11-1001
వయసనస:46
లస: పప
6186 NDX0827378
పపరర: బ అసజమకव b

6178 NDX2313799
పపరర: సనగసధధన వనలలరరర

6176 NDX2107440
పపరర: ఖమదర బభషర షపక

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:64
లస: పప

భరస : రమమష వనలలరరర
ఇసటట ననస:81-11-1000
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1000
వయసనస:44
లస: ససస స
6183 NDX2027804
పపరర: జలమన షపక

94-236/551

తసడడ:డ ఖమదర భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:42
లస: పప

భరస : కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:81-11-999
వయసనస:23
లస: ససస స
6180 MLJ1886100
పపరర: సనబభబయమక బబ మకడడ

6175 NDX0978189
పపరర: మహమకద జజఫర షపక షపక

6200 NDX0087965
పపరర: యశససస తషలసస

94-236/566

తసడడ:డ గగవసదన తషలసస
ఇసటట ననస:81-11-1003
వయసనస:31
లస: పప
94-236/874

6203 NDX0664292
పపరర: ససత మహ లకడక నమకల

94-236/568

భరస : కకటటశసర రరవప నమకల
ఇసటట ననస:81-11-1004
వయసనస:59
లస: ససస స
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6204 AP151000441383
పపరర: పపదబభలమజ మమరస మమరస

94-236/569

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव మమరస
ఇసటట ననస:81-11-1004
వయసనస:46
లస: పప
6207 NDX0979542
పపరర: వనసకటటశసరరర మమరస మమరస

6205 NDX3055100
పపరర: ఉమదతవ మరస

తసడడ:డ బభలమజరరవప మరస
ఇసటట ననస:81-11-1004
వయసనస:18
లస: ససస స
94-236/571

తసడడ:డ తషలసయఖ మమరస
ఇసటట ననస:81-11-1005
వయసనస:73
లస: పప

6208 NDX0909655
పపరర: బభలససరర కకచతచరర కకచతచరర

తసడడ:డ చలపత రరవప చలవరదధ
ఇసటట ననస:81-11-1007
వయసనస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపव కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-1008
వయసనస:47
లస: ససస స
6216 AP151000441098
పపరర: వనసకటనడగశకనవరసరరవప
కరరసశశటव కరరసశశట
తసడడ:డ సనబభబరరవప కరరసశశట
ఇసటట ననస:81-11-1008
వయసనస:52
లస: పప

94-236/579

6219 NDX1196666
పపరర: జజఖత K

94-236/580

94-236/583

94-236/577

6217 NDX1802975
పపరర: జజఖత కరళసగర

94-237/403

6223 AP151000441491
పపరర: శకనవరసరరవప కరళసగర కరళసగర

భరస : వనసకటటశసరరర సనశశటట
ఇసటట ననస:81-11-1011
వయసనస:44
లస: ససస స

6226 NDX0322594
పపరర: రతనకలమమరర తడళళళరర
THALLURI
భరస : సనబభబరరవపव తడళళళరర
ఇసటట ననస:81-11-1011
వయసనస:45
లస: ససస స

94-236/573

6212 NDX0909200
పపరర: పడవలర క కరరససపటట కరరసశశటట

94-236/575

6215 AP151000441168
పపరర: గగస షపకव షపక

94-236/578

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1008
వయసనస:45
లస: పప
6218 NDX2174357
పపరర: ససజయ వననగసడర

94-237/404

తసడడ:డ రరజశశఖర వననగసడర
ఇసటట ననస:81-11-1009
వయసనస:23
లస: పప
94-236/581

6221 NDX1268820
పపరర: పపరరషమమ కరలసగర కరళసగర

94-236/582

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:81-11-1010
వయసనస:26
లస: పప
94-236/584

తసడడ:డ నడగరతడనరరవపव కరళసగర
ఇసటట ననస:81-11-1010
వయసనస:56
లస: పప
94-236/585

6209 MLJ1886308
పపరర: కకషషమమరరస బబ మకడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-1008
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవపव కరళసగర
ఇసటట ననస:81-11-1010
వయసనస:47
లస: ససస స

తలర : లకడక కలమమరర
ఇసటట ననస:81-11-1010
వయసనస:32
లస: పప
6225 NDX1134436
పపరర: రరధధకరలకడక సనశశటట సనశశటట

94-236/574

6214 NDX0910380
పపరర: రరఘవనసదడ కలమమర కరరసశశటట
కరరసశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-11-1008
వయసనస:32
లస: పప

6220 AP151000447150
పపరర: లకడక కరళసగరव కరళసగర

94-236/570

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ మకడడ
ఇసటట ననస:81-11-1006
వయసనస:85
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:81-11-1009
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-11-1010
వయసనస:29
లస: ససస స
6222 NDX0172155
పపరర: సప మమశసర రరవప కర

94-236/572

తసడడ:డ వనసకట రరవప వకరకస
ఇసటట ననస:81-11-1007
వయసనస:47
లస: పప
94-236/576

6206 MLJ3333168
పపరర: వజయలకడక మమరస

భరస : చనబభలమజव మమరస
ఇసటట ననస:81-11-1005
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకతయఖ కకచతచరర
ఇసటట ననస:81-11-1006
వయసనస:84
లస: పప

94-223/1141 6211 NDX2160752
6210 NDX3154341
పపరర: పడభగ సనరరశ కలమమర చలవరదధ
పపరర: భదడ రరవప వకరకస

6213 AP151000447257
పపరర: రతనకలమమరరव కరరసశశటట व

94-240/671

94-225/1466
6224 NDX2809887
పపరర: వనసకట సరయ శరణఖ సరణణసపత

తసడడ:డ సరణణసపత వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-11-1011
వయసనస:18
లస: ససస స
94-236/586

6227 NDX1268796
పపరర: రజన చలమర చలమర

94-236/587

భరస : మలర కరరరరన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-11-1012
వయసనస:30
లస: ససస స

6228 NDX1268747
పపరర: పరరసత యయననమగల
యయననమగల
భరస : పడసరద యయననమగల
ఇసటట ననస:81-11-1012
వయసనస:43
లస: ససస స

94-236/588

94-236/589 6230 AP151000447269
6229 NDX1268754
పపరర: పడసరద యయననమగల యయననమగల
పపరర: వనసకరయమక ఎననమగలव
ఎననమగల
తసడడ:డ జగనడనధస యయననమగల
భరస : సరసబయఖव ఎననమగల
ఇసటట ననస:81-11-1012
ఇసటట ననస:81-11-1012
వయసనస:52
లస: ససస స
వయసనస:57
లస: ససస స

94-236/590

6231 NDX2749687
పపరర: చసదడ వత వనమమరర

94-237/907

6232 NDX2507424
పపరర: భభరత జజరరగర

94-237/406

భరస : వనసకట కకషషయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:81-11-1012
వయసనస:75
లస: ససస స

భరస : మహన జజరరగర
ఇసటట ననస:81-11-1012 WARD 24
వయసనస:27
లస: ససస స

94-237/405

6233 NDX2510139
పపరర: మహన జజరరగర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ జజరరగర
ఇసటట ననస:81-11-1012 WARD 24
వయసనస:31
లస: పప
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94-237/407

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనడడడ
ఇసటట ననస:81-11-1013
వయసనస:19
లస: ససస స
6237 NDX3185238
పపరర: సరయ షపక

94-237/908

94-236/875

94-237/412

94-237/415

94-237/418

94-237/915

94-214/934

94-237/822

భరస : అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1012
వయసనస:26
లస: ససస స

6242 AP151000585120
పపరర: అమమననలమరబబగव Beg

6245 NDX0384214
పపరర: హహసపసన బ షపక

6250 NDX1803841
పపరర: ఫపసజననసర షపక

6253 SQX2308195
పపరర: పపలర రరవప తడత

6256 NDX0325811
పపరర: గగతమव వడడడరరव

6259 NDX2036052
పపరర: తడయమరమక మర

6262 NDX2577237
పపరర: ఉష రరణణ పపలపరటట
భరస : ఆసజననయగలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1019
వయసనస:45
లస: ససస స

94-237/411

94-237/414

94-237/416 6248 NDX1803759
6247 NDX0956938
పపరర: సరయ వనసకట రమణ మగకకసటట
పపరర: సనబభబరరవప తడళళ
ర రర

94-237/417

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప తడళళ
ర రర
ఇసటట ననస:81-11-1100
వయసనస:52
లస: పప
94-237/419

6251 NDX2934248
పపరర: సనబబ రరవప యయజర

94-237/910

తసడడ:డ వశసనడథ గగపస యయజర
ఇసటట ననస:81-11-1464
వయసనస:32
లస: పప
95-222/1430

6254 NDX1345479
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-237/420

తసడడ:డ సపసదనలల షపక
ఇసటట ననస:81-11-9719
వయసనస:27
లస: పప
94-237/421

6257 NDX0910257
పపరర: సనరరష కసనకలరరసव kasukurthi

94-237/422

తసడడ:డ ససతడరరమయఖव kasukurthi
ఇసటట ననస:81-12-38
వయసనస:44
లస: పప
94-237/423

భరస : సనబడమణఖస మర
ఇసటట ననస:81-12-411
వయసనస:73
లస: ససస స
94-237/936

94-237/410

భరస : సపసదడ వల SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-1085
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనడగరశసరరరవపव vadduri
ఇసటట ననస:81-12-34
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : టసదహ కకషష కకలపరకలల
ఇసటట ననస:81-12-109
వయసనస:29
లస: ససస స
6261 NDX3028719
పపరర: ఆశ బబగస షపక

94-237/413

తసడడ:డ సనబబయఖ తడత
ఇసటట ననస:81-11-9057
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-12
వయసనస:30
లస: పప
6258 NDX2674257
పపరర: సరసత కకలపరకలల

6244 NDX0324434
పపరర: నససమమव షపకव

6239 NDX2317485
పపరర: అచచమక చలమర

తసడడ:డ ఇమమమమబగव Beg
ఇసటట ననస:81-11-1063
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ హసజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-11-1110
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : పపలర రరవప తడత
ఇసటట ననస:81-11-9057
వయసనస:64
లస: ససస స
6255 NDX3252889
పపరర: శకకరసత శరరగరరర

94-237/909

తసడడ:డ నటరరజ MUKKAMTI
ఇసటట ననస:81-11-1087
వయసనస:46
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప puram
ఇసటట ననస:81-11-1106
వయసనస:85
లస: ససస స
6252 NDX2841245
పపరర: ధనలకడక తడత

6241 NDX3032356
పపరర: రరయకణణ షపక

94-236/591

భరస : రరమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-11-1048
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : షషకలరव SHAIK
ఇసటట ననస:81-11-1085
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : ఏసనదడసన RUNJA
ఇసటట ననస:81-11-1087
వయసనస:34
లస: ససస స
6249 NDX0323790
పపరర: బసవమక పపరమ

94-237/409

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-11-1056
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : సనరరష PODILI
ఇసటట ననస:81-11-1074
వయసనస:36
లస: ససస స
6246 NDX1198910
పపరర: శశరమక రరసజ

6238 NDX0848291
పపరర: అనతడ మమకర MAKA

6236 NDX0543678
పపరర: ఇమమమబव షపకव

భరస : మసరసనసలव షపక
ఇసటట ననస:81-11-1014
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప MAKA
ఇసటట ననస:81-11-1025
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-11-1056
వయసనస:35
లస: పప
6243 NDX0324111
పపరర: శశభభరరణణ పప దధల

94-237/408

భరస : శవ రరమ కకషష జపవడడ
ఇసటట ననస:81-11-1013
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-11-1014
వయసనస:18
లస: ససస స
6240 NDX3026259
పపరర: జహసగరర షపక

6235 NDX2507325
పపరర: పడసనన రవలర క జపవడడ

6260 NDX2318699
పపరర: నళన మగపరసదస

94-237/424

తసడడ:డ దనరగ రరవప మగపరసదస
ఇసటట ననస:81-12-956
వయసనస:20
లస: ససస స
94-45/507

6263 NDX2672756
పపరర: ఆసజననయగలల పపలపరటట

94-237/816

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1019
వయసనస:53
లస: పప
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94-237/937

తసడడ:డ శకరరమలల జజరరగర
ఇసటట ననస:81-12-1019
వయసనస:60
లస: పప

6265 NDX2761997
పపరర: పడమల రరణణ జజరరగర

94-237/938

భరస : రసగరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-12-1019
వయసనస:50
లస: ససస స

6270 NDX2988657
పపరర: నడగ లకడక గరసడత
భరస : కకషష గరసడత
ఇసటట ననస:81-12-1021
వయసనస:32
లస: ససస స
6273 NDX0989053
పపరర: లకకక మహన గగపరస కకలర పర

94-237/429

94-240/48

94-240/51

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:59
లస: పప
6282 NDX1832618
పపరర: వనసకటటససరర రరవప బయమఖ

94-240/52

94-240/53

94-240/56

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమచరర
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:72
లస: పప

6277 NDX0881060
పపరర: ఆనసద రరఘవ శరత చసద
కకలర పర
తసడడ:డ సహసస స లసగరశసరరడడव కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:34
లస: పప

94-240/49

94-243/1080

6283 NDX2653665
పపరర: సప మశశఖర ఇమకడడశశటట

6286 NDX2222891
పపరర: ఉమమ శరసతడ కలమమరర మమచరర

6289 NDX2222883
పపరర: రరజరష మమచరర

6292 MLJ3711843
పపరర: శకనవరసరరవప మమక
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ MECH
ఇసటట ననస:81-12-1025
వయసనస:45
లస: పప

94-237/428

6275 NDX0902668
పపరర: లకకక నలమమ కకలర పర

94-240/47

6278 NDX1930495
పపరర: బమదయ సరహహబ షపక

94-240/50

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:53
లస: పప
6281 NDX3190139
పపరర: వజయ లకడక ఇమకడడశశటట

94-228/549

భరస : వనసకటటశసరరర ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1023
వయసనస:49
లస: ససస స
94-240/617

6284 NDX3201274
పపరర: శకవలర గరకహడడసపతట

94-240/673

భరస : సప మశశఖర
ఇసటట ననస:81-12-1023
వయసనస:38
లస: ససస స
94-240/54

6287 NDX2356087
పపరర: రరవసత శశష కలమమర పటభలస

94-240/55

తసడడ:డ పరనకరల రరవప పటభలస
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:22
లస: పప
94-240/57

తసడడ:డ చసదడ మమలశసర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:39
లస: పప
94-240/59

6272 NDX1615956
పపరర: ఇసదధర దతవ మమకర

భరస : సహశకలసగరశసరరడడ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:53
లస: ససస స

భరస : చసదడ మమలశసర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ మమలశసర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:37
లస: పప
6291 NDX2222867
పపరర: చసదడ మమలశసర రరవప మమచరర

94-240/46

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1023
వయసనస:41
లస: పప

భరస : patalam panakala rao
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:47
లస: ససస స
6288 NDX2222792
పపరర: వదఖ సరగర మమచరర

6274 NDX2107150
పపరర: హరరక కకలర పర

6280 NDX2670131
పపరర: హరరక కకలర పర

94-237/939

భరస : వర రరఘవయఖ మమకర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:79
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరఘవ శరత చసద
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బయమఖ
ఇసటట ననస:81-12-1023
వయసనస:70
లస: పప
6285 NDX2486439
పపరర: పరతడళస ఉమమ దతవ

94-238/1040

భరస : ఆనసద రరఘవ శరత కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సహసడ లసగరశసరరడడ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:33
లస: పప
6279 MLJ3711678
పపరర: సహసరసన లసగరశసరరడడ కకలర పర

6271 NDX2974822
పపరర: సనధదర బభబగ లకకకసశశటట

6269 NDX2974798
పపరర: శవ భభరగ వ పపరమ
తసడడ:డ సరయ బభబగ పపరమ
ఇసటట ననస:81-12-1021
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ లకకకసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1021
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ సహసడ లసగరశసరరడడ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-12-1022
వయసనస:28
లస: పప
6276 NDX0022327
పపరర: శవ భభరగ వ కకలర పర

94-237/427

తలర : బసవమక kota
ఇసటట ననస:81-12-1021
వయసనస:64
లస: ససస స
94-237/940

94-237/425

భరస : వనసకటటశసరరరవపव animsssetty
ఇసటట ననస:81-12-1020
వయసనస:39
లస: ససస స

94-237/426 6268 NDX1575127
6267 NDX1129634
పపరర: శరకవణణ ఇననమమరర INNAMURI
పపరర: కరమమశసరమక కకట kota

భరస : వనసకటటశసరరరవప INNAMURI
ఇసటట ననస:81-12-1021
వయసనస:31
లస: ససస స

6266 NDX0324822
పపరర: నడగలకకకव అనమశశటట व

6290 NDX2486496
పపరర: పరతడళస పరనకరల రరవప

94-240/58

తసడడ:డ పరతడళస శశషరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1024
వయసనస:50
లస: పప
94-237/430

6293 AP151000456185
పపరర: పదడకవత కకరకపరటట

94-240/60

భరస : శవవనసకటటశసరరకవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1025
వయసనస:47
లస: ససస స
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94-236/892

భరస : సరసబశవరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1026
వయసనస:56
లస: ససస స
6297 NDX0280636
పపరర: నడగమణణ కరరసశశటట

94-240/62

94-240/65

తలర : రరమ కలమమరర దథరరడర
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:38
లస: పప
6306 NDX3029634
పపరర: యగరశసర రరవప కకట

94-237/941

94-237/944

6301 NDX1505355
పపరర: పడదదప కరరసశశటట

భరస : గయమజదదదన mohammed
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:44
లస: ససస స
94-240/71

6307 NDX3026952
పపరర: ఆదధనడరరయణ కకట

భరస : నడసరసల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:60
లస: ససస స

94-237/942

94-237/945

94-244/1286

6316 NDX0325571
పపరర: అలమమ బव మహమకదव

6322 NDX2469641
పపరర: వనసకట సనబబమక పప తషరరజ
భరస : వనసకటటశసరరర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:78
లస: ససస స

94-240/67

6305 AP151000456746
పపరర: సరసబశవరరవప దసరరడర

94-240/70

6308 NDX3029733
పపరర: పడసనన ఆసజననయగలల కకట

94-237/943

6311 NDX3026192
పపరర: కకషష కలమమరర కకట

94-237/946

భరస : పడసన ఆసజననయగలల కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:34
లస: ససస స
6314 NDX3027208
పపరర: వజయ కకట

94-237/948

భరస : కకరణ భభసకర కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028/A
వయసనస:32
లస: ససస స
94-237/433

6317 NDX3029295
పపరర: సరసత కకలపరకలల

94-237/949

భరస : రసగ రరవప జజరరగమ
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:29
లస: ససస స
94-240/72

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:37
లస: ససస స
94-240/74

6302 NDX0964452
పపరర: గగపస దథరరటర

తసడడ:డ యగరశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:41
లస: పప

6310 NDX3027042
పపరర: కకరణ భభసకర కకట

6319 MLJ1884568
పపరర: మమలనబ షపక

94-240/64

తసడడ:డ గగపయఖ దసరరడర
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:57
లస: పప

భరస : జబభబర సరహహబव mohammed
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:76
లస: ససస స

భరస : నడగరరరరన దదసతడల
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:26
లస: ససస స
6321 MLJ1884675
పపరర: మమలమబ షపక

94-240/69

తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:29
లస: ససస స
94-237/432

6299 AP151000456181
పపరర: రమమకలమమరర దసరరడర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దథరరటర
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ యగరశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:20
లస: ససస స

6318 NDX2469666
పపరర: నడగమణణ దదసతడల

94-240/66

6304 MLJ3711744
పపరర: మలలర శసరరరవ కరరసశశటట

94-237/947 6313 NDX3066065
6312 NDX3029675
పపరర: రరగ వనసకట వజయ రగశన కకట
పపరర: మగసతడజ షపక

94-237/431

భరస : నడగరశసరరకవప దసరరడర
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:48
లస: పప

భరస : ఆదధనడరరయణ కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:39
లస: ససస స

6315 NDX0384222
పపరర: ఇమమస బ మహమకద

94-240/63

తసడడ:డ సనబభబరరవ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ కకట
ఇసటట ననస:81-12-1028
వయసనస:74
లస: పప
6309 NDX3029543
పపరర: శత మహ లకడక కకట

6298 AP151000456876
పపరర: రమమదతవ దనరరలర ల

తసడడ:డ మలలర ససర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:28
లస: పప
94-240/68

6296 NDX2113694
పపరర: లకడక తరరపఠమక దథరరడర

భరస : సరసబశవ రరవప దథరరడర
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దనరరలర ల
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర ససర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:25
లస: పప
6303 NDX1305598
పపరర: సపస గగపస కకషష దథరరడర

94-240/61

తసడడ:డ సససగరయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1026
వయసనస:62
లస: పప

భరస : మమలలససరరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1027
వయసనస:46
లస: ససస స
6300 NDX2023174
పపరర: సనమసత కలమమర కరరసశశటట

6295 AP151000456733
పపరర: సరసబశవరరవప కకరకపరటట

6320 NDX2469658
పపరర: పదడకవత దదసతడల

94-240/73

భరస : సరసబశవ రరవపఆశవ రరవప దదసతడల
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:48
లస: ససస స
94-240/75

6323 NDX2486488
పపరర: నడగరరరరన దదసతడల

94-240/76

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదసతడల
ఇసటట ననస:81-12-1029
వయసనస:30
లస: పప
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6324 NDX2879088
పపరర: వనసకట సనజజత చలర సచతరర

94-240/674

భరస : నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1029/1
వయసనస:60
లస: ససస స
6327 NDX2456689
పపరర: బభబగ షపక

94-240/77

94-240/676

94-240/79

94-241/61

94-237/437

94-237/950

94-241/64

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:35
లస: పప

6337 NDX0326108
పపరర: మరర బ షపక

6340 NDX2507218
పపరర: గణణశసరరరవప తతలరకలల

6343 NDX2857597
పపరర: ఖజ రరవప తతలర మకలల

6346 NDX0670497
పపరర: పదడకవతव కకరకపరటటव

94-241/67

6349 NDX1419382
పపరర: రభభన షపక

6352 NDX0991307
పపరర: నడగరశసరరరవప కలరరకలల
తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:37
లస: పప

6332 NDX2676708
పపరర: అసజనదతవ బబ మకన

94-237/818

6335 MLJ3352010
పపరర: ఏడడకకసడలల చసదడ

94-240/81

94-241/62

6338 NDX0909929
పపరర: రరధడకకషషమమరరస నసబమరర
namburi
తసడడ:డ శకరరమమమరరస namburi
ఇసటట ననస:81-12-1032
వయసనస:80
లస: పప

94-237/436

94-237/438

6341 NDX2318939
పపరర: పపడమ కలమమర మపసదతవ

94-237/439

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:39
లస: పప
94-240/677

6344 NDX1143866
పపరర: భభననమత దతవ

94-241/63

తసడడ:డ శవవనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:29
లస: ససస స
94-241/65

6347 NDX0326173
పపరర: రమమదతవव దథరరवాషలव

94-241/66

భరస : సరసబశవరరవపव
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:51
లస: ససస స
94-241/68

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:29
లస: పప
94-241/70

94-240/675

తసడడ:డ వర సరసమ చసదడ
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:80
లస: పప

భరస : శవ వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:27
లస: పప
6351 NDX1955667
పపరర: ఇకరబల షపక

94-240/80

తసడడ:డ కకషష మమరరస తతలర మకలల
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:59
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:46
లస: ససస స
6348 NDX1418798
పపరర: గణణష బభబగ ఆలకలసట

6334 NDX0963223
పపరర: ఖమదర భభషర షపక షపక

6329 NDX2761195
పపరర: వనసకట రరవప అననస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజరరవప తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస తతలర మకలల
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:59
లస: పప
6345 NDX0326157
పపరర: రమకలమమరరव దథరరवాషలव

94-237/817

భరస : మకలసమ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:60
లస: ససస స

భరస : గణణశసరరవప తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:29
లస: ససస స
6342 NDX2966513
పపరర: ఖజ రరవప తతలర మకలల

6331 NDX2676823
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మకన

94-237/435

తసడడ:డ రమమరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:52
లస: పప

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:47
లస: ససస స
6339 NDX2507192
పపరర: శరరష తతలరకలల

94-240/78

తసడడ:డ కకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ THOTA
ఇసటట ననస:81-12-1031
వయసనస:45
లస: పప
6336 NDX0326066
పపరర: మలన షపక

6328 NDX1305697
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వరససరరడడ

6326 NDX2486215
పపరర: జజన బబగస షపక

భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:73
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:51
లస: ససస స
6333 NDX0816140
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-237/434

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1030
వయసనస:29
లస: పప
6330 NDX2761211
పపరర: వరలకడక అననస

6325 NDX2318632
పపరర: రరజసనడ షపక

6350 MLJ3711637
పపరర: సతష కలమమర కకరకపరటట

94-241/69

తసడడ:డ శవ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:34
లస: పప
94-241/71

6353 NDX2161040
పపరర: సరత బసడడ

94-241/72

తసడడ:డ గగపరల సరసమ బసడడ
ఇసటట ననస:81-12-1033
వయసనస:44
లస: పప
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6354 NDX0326009
పపరర: వజయచసదధక
డ కలరరకలల

94-237/440

భరస : ఆసజననయగలల KURAKULA
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:29
లస: ససస స
6357 NDX1196880
పపరర: నడగరతనస S s

94-237/443

6358 NDX0325803
పపరర: రమణव వడడడరరव

94-237/951

6361 NDX1839234
పపరర: అననపవరష పపసరర సక
భరస : వనసకటటశసర రరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:38
లస: ససస స

6363 NDX2034361
పపరర: తరరమల రరవప కలరరకలల

6364 MLJ1884576
పపరర: సనభభన షపక

94-240/84

తసడడ:డ లకకయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:34
లస: పప

భరస : వసశ కకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:27
లస: ససస స
6369 NDX2507317
పపరర: వనసకటటశసరరవప పప లశశటట

94-237/449

94-241/73

భరస : వనసకటఆదధశశఖరव
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:40
లస: ససస స
6375 NDX2510261
పపరర: తషలససససరష నసబమరర

6367 NDX2507374
పపరర: పడమల రరణణ పప లశశటట

6370 NDX0915967
పపరర: అనల కలమమర అమగలలతష

94-237/445

6362 NDX2034320
పపరర: పదడకవత జలససతడపప

94-240/83

తసడడ:డ తరరపత రరయగడడ జలససతడపప
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:45
లస: ససస స
94-240/85

6365 AP151000456172
పపరర: తరరపతరరయగడడ జలససతడపప

94-240/86

తసడడ:డ వనసకయఖव జలససతడపప
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:57
లస: పప
94-237/447

6368 NDX2507408
పపరర: వసశ కకషష పప లశశటట

94-237/448

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరయ రఘగనసదన అమగలలతష
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:33
లస: పప
6373 NDX0326215
పపరర: అరరణకలమమరరव మమజరటటव

6374 MLJ1898493
పపరర: చసదడడవత బమరగడడ

6376 NDX0909820
పపరర: సతష నసబమరర namburi
తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస namburi
ఇసటట ననస:81-12-1037
వయసనస:49
లస: పప

94-237/453
6378 NDX2318897
పపరర: హహమచసదడ పరపరరరవప
తషననగగసటర
తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1037
వయసనస:62
లస: పప

6379 NDX2089929
పపరర: రరజఖలకడక కరత
తసడడ:డ రరసబభబగ కరత
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:24
లస: ససస స

6381 NDX0325712
పపరర: అననషరव గగరసటర व

6382 NDX0827642
పపరర: గగటటటపరటట కలమమరర gottipati

94-237/456

6359 NDX1416321
పపరర: ఆసజననయగలల కలరరకలల

94-240/88
6371 NDX0915512
పపరర: అమగలలతష సరయ
రఘగనసదనव అమగలలతష
తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప అమగలలతష
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస నసబమరర
ఇసటట ననస:81-12-1037
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : కకరణव gorantla
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:33
లస: ససస స

94-240/82

94-240/87

94-241/74

భరస : సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:51
లస: ససస స
94-237/450

94-237/442

తసడడ:డ లకకయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1035
వయసనస:57
లస: పప
6372 NDX0326272
పపరర: లకకకసనవరషव గగడడవరడव

94-237/444

తసడడ:డ నడసరసల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:40
లస: పప
94-237/446

6356 NDX0367284
పపరర: శవగరయతడव వడడడరరव

తసడడ:డ శవనడగరశసరరరవపव vadduri
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశసరరరవపव vadduri
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరయగడడ జలమసనతడడపవ
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:22
లస: పప

6366 NDX2510188
పపరర: అనసష పప లశశటట

94-237/441

భరస : తరరమలరరవపव kurakula
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ s
ఇసటట ననస:81-12-1034
వయసనస:36
లస: ససస స
6360 NDX3029915
పపరర: గగపస కకషష జలమసనతడడపవ

6355 NDX0848200
పపరర: శరసత పసడయ కరव kurakula

భరస : కకషష కలమమర gottipati
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:36
లస: ససస స

94-236/592

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1036
వయసనస:55
లస: ససస స
94-237/451

6377 NDX2089986
పపరర: శకనవరస నసబమరర

94-237/452

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస నసబమరర
ఇసటట ననస:81-12-1037
వయసనస:51
లస: పప
94-237/454

6380 NDX0367870
పపరర: అనత అమగకలలతష

94-237/455

తసడడ:డ సయరఘగనసదన ammulotu
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:30
లస: ససస స
94-237/457

6383 NDX0325696
పపరర: వరలకకక కరతడ

94-237/458

భరస : రరమబభబమ keta
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:43
లస: ససస స
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6384 NDX1670786
పపరర: వనసకటటససరమక బబ యపరటట

94-237/459

భరస : శకనవరసరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:45
లస: ససస స
6387 NDX2089903
పపరర: నడగరసదడ బభబగ కరత

94-237/462

94-240/89

94-237/465

94-237/468

6405 NDX1200153
పపరర: లతబభ షపక

94-237/471

94-237/474

భరస : సరసబశవరరవపव cola
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:66
లస: ససస స

94-237/466

6397 NDX2317584
పపరర: షహనడజ పఠరన

6400 NDX1615675
పపరర: మహబగల పఠరన

6403 NDX3026721
పపరర: బభష షపక

94-240/91

6406 NDX0962639
పపరర: అబగదల రజజక షపక

94-237/469

6409 NDX0664219
పపరర: పదకव కకలమव

94-237/472

6412 NDX2319416
పపరర: కరరమగలమర షపక
తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:27
లస: పప

94-237/464

6395 NDX1440700
పపరర: జజససకన పఠరన

94-237/467

6398 NDX0325530
పపరర: షననన పఠరన

94-237/470

6401 NDX1440627
పపరర: బభబగ ఖమన పఠరన

94-237/473

తసడడ:డ బగడత ఖమన pathan
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:46
లస: పప
94-238/1041

6404 NDX0962753
పపరర: నజరర షపక

94-240/90

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:48
లస: ససస స
94-240/92

6407 NDX0963249
పపరర: వనసకట జయరరస ససరసదడసన

94-240/93

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససరసదడసన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:63
లస: పప
94-237/475

భరస : సనభభష బభబగव cola
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:41
లస: ససస స
94-237/477

6392 NDX2317642
పపరర: ఫరరరన పఠరన

భరస : బభబగ pathan
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:30
లస: పప
94-54/930

94-237/463

తసడడ:డ బభబమఖమన pathan
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:20
లస: పప

భరస : మగపర రరజ లకడక కసఠ రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:35
లస: ససస స
6411 NDX0325357
పపరర: భమలకకకव కకలమव

6394 NDX2317618
పపరర: గగససయమ రరషక పఠరన

6389 NDX0325613
పపరర: కలమమరరव నసననव

తసడడ:డ మమబగల పఠరన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడతఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:28
లస: పప
6408 NDX3299047
పపరర: మగపర రరజ ససదఖ

94-74/662

భరస : బభబమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : వరనడరరయణ talluri
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:45
లస: ససస స
6402 NDX1381243
పపరర: వర నడరరయణ తలల
ర రర
TALLURI
తసడడ:డ కకటయఖ TALLURI
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:52
లస: పప

6391 NDX2704575
పపరర: బభష షపక

94-237/461

భరస : వనసకటటశసరరరవపव nune
ఇసటట ననస:81-12-1039
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వర నడరరయణ TALLURI
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:26
లస: ససస స
6399 NDX0325472
పపరర: రరఘవమక తడళళళరర

94-236/593

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ బభబమఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-12-1040
వయసనస:21
లస: ససస స
6396 NDX1381268
పపరర: ససరష లత తలల
ర రర TALLURI

6388 NDX1698820
పపరర: షరకకర షపక

6386 NDX0325639
పపరర: ససతమకव కసనకలరరసव

భరస : ససతడరరమయఖव kasukurthi
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:71
లస: ససస స

భరస : బభబగన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1039
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1039
వయసనస:28
లస: ససస స
6393 NDX2318541
పపరర: కరరషరక పఠరన

94-237/460

భరస : సయరఘగనసదన ammulotu
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బభబగ కరత
ఇసటట ననస:81-12-1038
వయసనస:24
లస: పప
6390 NDX2486470
పపరర: పరరసన షపక

6385 NDX0325761
పపరర: శరసతకలమమరర అమగకలలతష

6410 NDX2318509
పపరర: లకడక పరలలటట

94-237/476

భరస : సరసబశవ రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:49
లస: ససస స
94-237/478

6413 NDX1448381
పపరర: బభబగన షపక

94-237/479

తసడడ:డ షమగ
ర దదదన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:46
లస: పప
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6414 NDX3157682
పపరర: హహసపన షపక
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94-237/952

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:40
లస: పప
6417 NDX3160736
పపరర: జనబ షపక

6415 NDX1956632
పపరర: బభజ షపక

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:49
లస: ససస స
94-240/678

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:55
లస: ససస స

6418 NDX0325431
పపరర: భమలకకక దడసరర

94-240/96

6421 NDX2160893
పపరర: జజనకక దతవ తషననగగసటర

భరస : హహమచసదడ పరపరరరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట పసచచయఖ తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:80
లస: ససస స

6423 NDX0858357
పపరర: వజయ శసకర దడసరర

6424 NDX0854083
పపరర: కరమమశసర రరవప దడసర

94-240/99

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1044
వయసనస:44
లస: ససస స
6429 NDX2506608
పపరర: అశశక అడపరల

94-240/103

94-240/104

94-237/488

భరస : సతఖనడరరయణ kolluri
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:36
లస: ససస స
6438 NDX0325134
పపరర: కరసతమకव దతవరకకసడడव

94-240/97

6430 NDX2319580
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-237/491

6433 NDX1403443
పపరర: దధవఖ కకలల
ర రర

6419 NDX0864991
పపరర: వనసకటరవణమకव దడసరరव

6422 NDX2160901
పపరర: గగపరల కకషష తషననగగసటర

94-240/100

6425 NDX1269216
పపరర: రరహన షపక SHAIK
భరస : రబభబన SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1044
వయసనస:29
లస: ససస స

94-240/101

6428 NDX2174084
పపరర: అసజమక బతష
స ల

94-240/102

భరస : పపదద ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-12-1044
వయసనస:50
లస: ససస స
94-237/484

6431 NDX2319630
పపరర: మహహదదదన సర షపక

94-237/485

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1045
వయసనస:49
లస: పప
94-237/486

6434 NDX0325167
పపరర: అనతव దతవరకకసడడव

94-237/487

భరస : శవకలమమరव davarakonda
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:31
లస: ససస స

94-237/489
6436 NDX1381276
పపరర: రరజరశసరర నలర పరటట
NALLAPATI
తలర : మలలర శసరర కకలల
ర రర NALLAPATI
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:40
లస: ససస స

6437 NDX0325191
పపరర: శవव పసనననలव
భరస : కరశవపలలव PINNELA
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:57
లస: ససస స

6439 NDX0323998
పపరర: మలలర శసరర కకలల
ర రర

6440 MLJ3712056
పపరర: సనబభబరరవప కకలల
ర రర

భరస : సతఖనడరరయణ KOLURI
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:71
లస: ససస స

94-237/494
6441 NDX0978080
పపరర: కకరణ కలమమర దతవరకకసడ
DEVARAKONDA
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప DEVARAKONDA
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:34
లస: పప

6442 MLJ1891738
పపరర: అమనడ షపక
భరస : జనననబగడత షపక
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:35
లస: ససస స

94-240/98

94-237/482

భరస : సనబబ రరవప KOLLURU
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరవపव DEVARKONDA
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:63
లస: ససస స

94-237/481

తసడడ:డ హహమ చసదడ పరపరరరవప తషననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన సర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1045
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ గగవరరన రరవప గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1045
వయసనస:38
లస: పప
6435 NDX0324046
పపరర: బగజర కకలల
ర రర

6427 NDX2506756
పపరర: శక లకడక అడపరల

94-240/95

భరస : కరమమశసరరరవపव dasari
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : అశశక అడపరల
ఇసటట ననస:81-12-1044
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనన అడపరల
ఇసటట ననస:81-12-1044
వయసనస:23
లస: పప
6432 NDX0388561
పపరర: సరసబశవరరవప గగననగగసటర

94-237/480

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దడసర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:62
లస: పప
94-237/483

6416 NDX1956616
పపరర: జబర షపక

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1041
వయసనస:24
లస: పప

భరస : వజయ శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1042
వయసనస:35
లస: ససస స

6420 NDX2160919
పపరర: లకడక తషననగగసటర

6426 NDX2318244
పపరర: బభజ బ షపక

94-240/94

94-237/492

94-237/490

94-237/493

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ kollluri
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:34
లస: పప
94-240/105

6443 AP151000456131
పపరర: అననరరధ కటభరర

94-240/106

భరస : బభలశశరయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:81-12-1046
వయసనస:41
లస: ససస స
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94-237/495

తసడడ:డ సరత బభబగ సససగర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:24
లస: ససస స
6447 NDX2318483
పపరర: సరససత కలరరక

94-237/498

94-237/501

94-240/108

94-240/111

94-237/503

94-237/506

94-237/509

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:30
లస: పప

6457 AP151000456825
పపరర: బభలశశరయఖ కటభరర

6460 NDX2062867
పపరర: మసరసన షపక

6463 NDX2062875
పపరర: ఫరతమగన షపక

6466 NDX1269240
పపరర: రబభబన షపక SHAIK

94-240/113

6469 NDX0962456
పపరర: ఆలమమ షపక

94-240/112

6472 NDX2062784
పపరర: నగమల షరరఫ షపక
తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:34
లస: పప

6452 AP151000456129
పపరర: అరర మక కటభరర

94-240/107

6455 NDX0816231
పపరర: శశషగరరర రరవప సససగర

94-240/110

6458 NDX2350635
పపరర: సరయ సరణఖ సససగరరర

94-241/75

భరస : శరత బభబగ సససగరరర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:24
లస: ససస స
94-237/504

6461 NDX0325068
పపరర: మగసతడజव షపకव

94-237/505

భరస : ఉసరకనव SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:41
లస: ససస స
94-237/507

6464 NDX2062974
పపరర: సరవతడ బబ ననబబ యన

94-237/508

భరస : పసచచయఖ బబ ననబబ యన
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:58
లస: ససస స
94-237/510

6467 NDX1325653
పపరర: వనసకట రమమశ గజజవలర

94-237/511

తసడడ:డ లకకక నడరరయణ పడసరద GAJAAVALLI
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:40
లస: పప
94-240/114

భరస : బభజవల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:44
లస: ససస స
94-240/116

94-237/500

తసడడ:డ సదడశవరరవప సససగర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడశర వరల SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:35
లస: పప

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:26
లస: ససస స
6471 NDX2089564
పపరర: జజన బభషర షపక

94-240/109

భరస : నసరసఅల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:20
లస: పప
6468 NDX1956566
పపరర: గగససయమ షపక

6454 NDX0816157
పపరర: శరతడబబగ సససగర

6449 NDX0325282
పపరర: శవపరరసతव సససగరव

భరస : బభలశశరయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:77
లస: ససస స

భరస : నడగమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమదర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:42
లస: ససస స
6465 NDX2471613
పపరర: రహమతషలమర షపక

94-237/502

తసడడ:డ దడవదన కటభరర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:82
లస: పప

తసడడ:డ బభజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:23
లస: ససస స
6462 NDX2036144
పపరర: మమయమగననస షపక

6451 NDX2319358
పపరర: సననల కలమమర ఎననమగల

94-237/497

భరస : సరధడశవరరవపव singar
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సదడశవరరవప సససగర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ సససగర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:65
లస: పప
6459 NDX2471605
పపరర: రషసద బబగస షపక

94-237/499

తసడడ:డ సనసదర రరవప ఎననమగల
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవరరవప సససగర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:33
లస: పప
6456 NDX0816256
పపరర: సదడశవరరవప సససగర

6448 NDX0324905
పపరర: శవకలమమరర శరనస

6446 NDX2317519
పపరర: సతఖవత సససగర

భరస : శశషగరరర రరవప సససగరరర
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప SANAM
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : సనసదర రరవప ఎననమగల
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:75
లస: ససస స
6453 NDX0816280
పపరర: నడగమలలర శసర రరవప సససగర

94-237/496

తసడడ:డ వనసకటభడవప SANAM
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : సననల కలమమర ఎననమగల
ఇసటట ననస:81-12-1047
వయసనస:36
లస: ససస స
6450 NDX2317683
పపరర: మమరగ రరట ఎననమగల

6445 NDX0324947
పపరర: శకవసత శరనస

6470 NDX2089580
పపరర: షమస షపక

94-240/115

భరస : సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:54
లస: ససస స
94-240/117

6473 NDX0963140
పపరర: బభజవల షపక షపసక

94-240/118

తసడడ:డ నడసరసల షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:48
లస: పప
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6474 NDX2089572
పపరర: సపసదడ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-240/119

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1049
వయసనస:60
లస: పప
6477 NDX2319754
పపరర: బభజ వర పడసరద రరగర

94-237/514

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరగర
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:25
లస: పప
6480 MLJ3712098
పపరర: కకటటశసరరరవప కకలమర

94-237/517

తసడడ:డ బసవయఖ kolla
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:51
లస: పప
6483 NDX2317717
పపరర: సరబరరననసర షపక

94-237/518

94-237/521

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరరక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:25
లస: పప
6492 NDX2456903
పపరర: ఇబడహహస ఖలలలలమర షపక
తసడడ:డ హబబబబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:21
లస: పప
6495 NDX0324277
పపరర: అమనడ షపక

94-237/525

తసడడ:డ వనసకటటససరరర అడపరల
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:51
లస: పప

6481 NDX3114352
పపరర: ధనలకడక శరరగరరర

6482 NDX3153657
పపరర: నడగ బభబగ శరరగరరర

94-237/953

6484 NDX2319531
పపరర: గగస బభషర షపక

6487 NDX2117753
పపరర: పదడకవత గరరక

6490 NDX2129626
పపరర: షహనడజ షపక

6493 NDX2117779
పపరర: దతస సరయ గరరక

6496 NDX2506871
పపరర: అబద షపక

94-214/144

6499 NDX0781922
పపరర: ఆదధనడరరయణ కకట

94-237/519

తసడడ:డ గగవరరన రరవప GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:37
లస: ససస స

6502 NDX0324723
పపరర: రరసశశషమక గగననగగసటర

94-237/954

6485 NDX2318988
పపరర: బభషర సయఖద

94-237/520

తసడడ:డ బకరరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-12-1052
వయసనస:69
లస: పప
94-237/522

6488 NDX2317360
పపరర: వజయమక దడవల

94-237/523

భరస : సనబబయఖ దడవల
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:68
లస: ససస స
94-240/120

6491 NDX2107176
పపరర: నససమమ షపక

94-240/121

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:37
లస: ససస స
94-240/123

6494 NDX1305705
పపరర: హబబ షపక

94-240/124

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:42
లస: పప
94-240/125

6497 NDX0121616
పపరర: సపసదనననసర షపక

94-214/143

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:35
లస: ససస స
94-214/145

తసడడ:డ యగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:49
లస: పప
94-237/526

94-237/516

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-12-1051
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1054
వయసనస:20
లస: పప

భరస : ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:40
లస: ససస స
6501 NDX0324699
పపరర: సనభదడ గగననగగసటర

6479 NDX1615824
పపరర: శకనన అడపరల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:23
లస: పప

భరస : కరరసబభబగ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1054
వయసనస:39
లస: ససస స
6498 NDX0781864
పపరర: ససతడమహలకడక కకట

94-237/515
6478 NDX0979328
పపరర: రమమష బభబగ దతవరకకసడ
DEVARAKONDA
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప DEVARAKONDA
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:23
లస: ససస స
94-240/122

94-237/513

భరస : కకటటశసరరరవప kolla
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:45
లస: ససస స
94-237/524

6476 NDX0324137
పపరర: గగరర కకలమర

భరస : శకనన అడపరల
ఇసటట ననస:81-12-1050
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1052
వయసనస:49
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర మపసదతవ
ఇసటట ననస:81-12-1053
వయసనస:36
లస: ససస స
6489 NDX2319796
పపరర: దనరగ పడసరద గరరరక

94-237/512

భరస : నడగబభబగ శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-12-1051
వయసనస:90
లస: ససస స

భరస : గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1052
వయసనస:41
లస: ససస స
6486 NDX2318657
పపరర: సరసత మపసదతవ

6475 NDX1615642
పపరర: సనబగబలల అడపరల

6500 NDX2423028
పపరర: సరసత గగననగగసటర

94-236/594

భరస : సరసబశవ రరవప గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:33
లస: ససస స
94-237/527

భరస : గగవరర నడరరవప GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:81-12-1055
వయసనస:56
లస: ససస స

6503 NDX2893337
పపరర: ఖదర బభష సయద

94-237/955

తసడడ:డ దసడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-12-1056
వయసనస:60
లస: పప
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6504 NDX2839660
పపరర: మమలమబ సయద
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94-237/956

భరస : ఖదర బభష
ఇసటట ననస:81-12-1056
వయసనస:56
లస: ససస స

6505 NDX3031374
పపరర: శబనమ షపక

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1056
వయసనస:30
లస: ససస స

94-237/529 6508 NDX2828945
6507 AP151000441474
పపరర: ఏడడకకసడలల అననస ANNAM
పపరర: వసశ కకషష అననస

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ANNAM
ఇసటట ననస:81-12-1057
వయసనస:44
లస: పప
6510 AP151000456769
పపరర: సనబబలకడక అననస అననస

94-240/127

94-237/532

94-237/535

94-237/538

తసడడ:డ వనసకట సనబబయఖ coat
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:30
లస: పప
6522 NDX2025337
పపరర: షరఫస షపక

6514 NDX0323485
పపరర: సరసతव వవలలటటव

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:28
లస: పప

94-237/533

6520 NDX2222768
పపరర: కనకదనరగ తషమక

94-240/128

తసడడ:డ అపరయఖव గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:62
లస: పప

6528 NDX3160199
పపరర: నసర బభష ఫకరరదదదన అల
అహకద
తసడడ:డ నసర బభష నజరర అహకద
ఇసటట ననస:81-12-1059
వయసనస:21
లస: పప

94-240/679

6529 NDX2317428
పపరర: సపసమమ భభనన మహమకద

6531 NDX0664839
పపరర: హససనడ బబగస షపక

94-237/541

94-237/531

6515 NDX0324590
పపరర: గరరరజ రరణణ పపవరసడ

94-237/534

6518 NDX2318756
పపరర: శకనవరస రరవప కరకలమమనన

94-237/537

6521 NDX2089556
పపరర: ఆబద షపక

94-240/129

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:43
లస: ససస స
94-240/131

6524 NDX1901579
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ
పపవరసడ
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:42
లస: పప

94-240/132

94-240/134

6527 NDX3047305
పపరర: జన బభష నసరబభషర

94-237/959

తసడడ:డ నజర నసరబభషర
ఇసటట ననస:81-12-1059
వయసనస:18
లస: పప
94-237/539

తసడడ:డ ఇమమమ న ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:26
లస: ససస స
6532 NDX0324467
పపరర: సరయపడసననకలమమరరव
బబ యపరటటव
భరస : రరమగలలव BOYAPATI
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:66
లస: ససస స

6512 NDX0664094
పపరర: దనరరగభవరన కకట

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ రరసటల
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస ( లలట ) యతరరజల
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:52
లస: పప

94-240/126

భరస : సతఖనడరరయణ PUVVADA
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:35
లస: ససస స
94-237/536

6523 NDX2023166
పపరర: శవ పడసరద రరసటల

6509 NDX1140367
పపరర: కకటటశసరర అననస

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ kota
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:30
లస: ససస స

6517 NDX0909788
పపరర: సతఖనడరరయణ పపవరసడ
PUVVADA
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ PUVVADA
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:40
లస: పప

94-240/133 6526 AP151000456182
6525 NDX2222750
పపరర: శకనవరస నడయగడడ యతరరజల
పపరర: గగవరరనరరవప గగననగగసటర

భరస : మహమకద హనఫ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:46
లస: ససస స

94-237/530

భరస : కకటటశసర రరవప (లలట) తషమక
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:41
లస: ససస స
94-240/130

94-237/528

భరస : ఏడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:81-12-1057
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : వజయమబబగव voleti
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ PUVVADA
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:71
లస: ససస స
6519 NDX0312793
పపరర: సతఖనడరరయణ కకట

94-237/958

భరస : శకనవరస రరవప కరకలమమనన
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ coat
ఇసటట ననస:81-12-1058
వయసనస:32
లస: ససస స
6516 NDX0663914
పపరర: పదడమమవత పపవరసడ

6511 NDX2318459
పపరర: నరకల కరకలమమనన

6506 NDX2319507
పపరర: జజకకర అల

తసడడ:డ సమవపలమహ
ఇసటట ననస:81-12-1057
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల అననస
ఇసటట ననస:81-12-1057
వయసనస:18
లస: పప

భరస : కకటటశసరరకవప అననస
ఇసటట ననస:81-12-1057
వయసనస:60
లస: ససస స
6513 NDX0323592
పపరర: సనధ కకట

94-237/957

6530 NDX0324491
పపరర: మగసతడజ బబగస షపక

94-237/540

భరస : ఆషసౘాష అల SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:43
లస: ససస స
94-237/542

6533 NDX2318954
పపరర: మహమకద వరరస అల షపక

94-237/543

తసడడ:డ ఆషసక అల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:21
లస: పప
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94-237/544

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:21
లస: పప
6537 NDX2318772
పపరర: ఆషసక అల షపక

94-237/547

94-240/137

94-237/549

94-237/819

94-240/140

94-237/553

భరస : నడగరన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1063
వయసనస:28
లస: ససస స
6555 NDX2317337
పపరర: దడనమక మమచరర

94-237/556

భరస : చసదడ శశఖర మమచరర
ఇసటట ననస:81-12-1064
వయసనస:26
లస: ససస స
6558 NDX2174126
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : చడనడలషర SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:61
లస: ససస స

6544 NDX0324855
పపరర: నడగమలలర శసరరव మడమసచव

6547 NDX2881621
పపరర: పదడకవత తలర స

6550 NDX0325290
పపరర: ఖతజజ బ షపక

94-240/141

94-237/550

6542 NDX0324871
పపరర: శరరషరव మడమసచव

94-237/548

94-237/551
6545 NDX1105220
పపరర: రరమకకషష మదనదల MADDULA

94-238/1042

6548 MLJ1896612
పపరర: మహబమబభబషర షపక

94-240/139

తసడడ:డ ఖమదరరబషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:33
లస: పప
94-237/552

6551 NDX2743581
పపరర: రరమ కకషష మటటట

94-236/893

భరస : భభషర shaik
ఇసటట ననస:81-12-1062
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మటటట
ఇసటట ననస:81-12-1063
వయసనస:31
లస: పప

94-237/554
6553 NDX1069764
పపరర: శవకలమమరర మగకకసటట
MUKKANTI
భరస : సరయ వనసకట రమణ MUKKANTI
ఇసటట ననస:81-12-1063
వయసనస:38
లస: ససస స

6554 NDX2456499
పపరర: నడగరన షపక
తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1063
వయసనస:32
లస: పప

6556 NDX2620714
పపరర: నడగమణణ కరశ

6557 NDX1700112
పపరర: సడవసత పరలలటట

6559 NDX0324517
పపరర: సరరసజव షపకव

6562 NDX2318798
పపరర: సరహహత కటభరర
తసడడ:డ చననయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:21
లస: పప

94-240/136

తసడడ:డ సనబభబరరవప MADDULA
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:43
లస: పప

94-237/820

94-237/555

94-237/557

భరస : హరర కకషష పరలలటట
ఇసటట ననస:81-12-1065
వయసనస:32
లస: ససస స
94-237/558

భరస : చడనడలషరव SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:34
లస: ససస స
94-237/560

6539 MLJ3352291
పపరర: సరసబశవరరవప బబ యపరటట

భరస : భమమశసరరరవపव MADMANCHI
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : దనరగ రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1064
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : సపసదడ వల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1065
వయసనస:50
లస: ససస స
6561 NDX0367664
పపరర: బదనడననస షపక

94-240/138

భరస : వనసకట సనబబ రరవప తలర స
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరరలషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:35
లస: పప
6552 NDX2456531
పపరర: పరరసన షపక

6541 NDX0855767
పపరర: హనఫ మహమకద

94-237/546

తసడడ:డ రరమగలల బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రరజ కలమమరव madmanchi
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ తలర స
ఇసటట ననస:81-12-1061
వయసనస:58
లస: పప
6549 MLJ1895762
పపరర: మహమకదచగ స షపక

94-240/135

తసడడ:డ అబగదల రహహమ మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:51
లస: పప

భరస : రరమకకషష MADDULA
ఇసటట ననస: 81-12-1061
వయసనస:41
లస: ససస స
6546 NDX2632800
పపరర: వనసకట సనబబరరవప తలర స

6538 NDX1832527
పపరర: అమర ఖమన మహమకద

6536 NDX2193712
పపరర: అబగదల కరరస షపక

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:44
లస: పప
6543 NDX0367235
పపరర: నడగలకకక మదనదల

94-237/545

తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1060
వయసనస:49
లస: పప
6540 MLJ3712171
పపరర: వనసకట శవ పడసరద బబ యపరటట

6535 NDX1472661
పపరర: ఇమమమ న ఖమన మహమకద

6560 NDX0367409
పపరర: ఆరరवార షక

94-237/559

భరస : షరరఫ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:36
లస: ససస స
94-237/561

6563 NDX2318822
పపరర: నఖల కటభరర

94-237/562

తసడడ:డ వన చననయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:23
లస: పప

Page 223 of 331

6564 NDX2062883
పపరర: ఆరరఫ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-237/563

తసడడ:డ అనడసర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:27
లస: పప
6567 NDX3025715
పపరర: షననన షపక

94-237/961

94-240/143

94-240/146

94-237/565

భరస : కకటటశసరరరవప marturi
ఇసటట ననస:81-12-1068
వయసనస:64
లస: ససస స
6579 NDX2367399
పపరర: గసగరభవరన కరకరర

94-237/568

భరస : సనబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-12-1069
వయసనస:49
లస: ససస స
6582 NDX2367415
పపరర: సనబభబరరవప కరకరర

94-237/571

94-237/574

భరస : అహకదव SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1070
వయసనస:39
లస: ససస స
6588 NDX0324392
పపరర: నడజయమ షపక

94-237/577

భరస : ఇరवారన SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:30
లస: ససస స
6591 NDX0313155
పపరర: ఆరరఫ షపక SHAIK
తసడడ:డ అసరరస SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:33
లస: పప

6574 AP151000456868
పపరర: సపసదడవల షపసక

94-240/144

6569 NDX1956541
పపరర: షకకల షపక

94-240/142

6572 NDX1305721
పపరర: జరసలమబద న షపక

94-240/145

తలర : బదనడననసర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:32
లస: పప
94-240/147

6575 NDX0313304
పపరర: షషకలర షపక

94-240/148

తసడడ:డ మహబమబసల షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:53
లస: పప

94-237/566
6577 NDX2162303
పపరర: తతలగశశటట సనబబ లకడక
telagasetty
భరస : టట పరసడడరసగ రరవప telagasetty
ఇసటట ననస:81-12-1068
వయసనస:69
లస: ససస స

94-237/567
6578 NDX0978635
పపరర: దతవదడసన మమరర
ట రర MARTURI

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప MARTURI
ఇసటట ననస:81-12-1068
వయసనస:38
లస: పప

6580 NDX2367407
పపరర: లలహహత మణణకసఠ కరకరర

6581 NDX2159979
పపరర: బల సనరరశ కరకరర

94-237/569

6583 NDX0324798
పపరర: శరఖమలव యరకశశటట व

94-237/572

6584 NDX0324426
పపరర: ఆయషర షపక

తసడడ:డ సనబభబరరవపव YARRASHETTY
ఇసటట ననస:81-12-1070
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : షమమ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1070
వయసనస:39
లస: ససస స

6586 NDX0366997
పపరర: రరగమణణव అనమశశటట व

6587 NDX0313288
పపరర: షమమ షపక

94-237/575

భరస : ససతడరరమయఖव ANIMISETTY
ఇసటట ననస:81-12-1070
వయసనస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ షషకలర SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1070
వయసనస:49
లస: పప

6589 MLJ1891696
పపరర: షపహరరభభనన షపక షపక

6590 NDX0864702
పపరర: రమజజ షపక SHAIK

6592 MLJ3712130
పపరర: అసర స షపక
తసడడ:డ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:49
లస: పప

94-237/570

తసడడ:డ సనబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-12-1069
వయసనస:23
లస: పప

94-237/578

భరస : అసర స SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:46
లస: ససస స
94-237/580

94-237/960

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-12-1069
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ బభపయమఖ కరకరర
ఇసటట ననస:81-12-1069
వయసనస:57
లస: పప
6585 NDX0864710
పపరర: మమలన షపకव SHAIK

94-238/22

తసడడ:డ అహ మమద అల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సపసదడవల షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:33
లస: పప
6576 NDX0992586
పపరర: లకడక మమరర
ట రర marturi

6568 NDX1374784
పపరర: నడగమర సపసదడ బ షపక షపక

6571 NDX1956574
పపరర: అమధన షపక

6566 NDX3026556
పపరర: మగనర షపక

తసడడ:డ సనబభన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:19
లస: పప

భరస : ఉమకర బభష
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : జరసలమబద న షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:27
లస: ససస స
6573 NDX0388496
పపరర: మమబగవల షపక

94-237/564

తసడడ:డ ఛడన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1066
వయసనస:18
లస: ససస స
6570 NDX1305754
పపరర: నజ మ షపక

6565 NDX2062891
పపరర: గగస షపక

94-237/573

94-237/576

94-237/579

భరస : జజన SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:71
లస: ససస స
94-237/581

6593 NDX2637007
పపరర: రజయ సనలమసనడ సయఖద

94-237/821

తసడడ:డ అనడసరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:36
లస: ససస స
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6594 NDX1305879
పపరర: రఖయమ షపక
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94-240/149

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:27
లస: ససస స

6595 NDX1575457
పపరర: కరరమమన షపక

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:45
లస: ససస స

94-240/152 6598 NDX1305853
6597 NDX1575432
పపరర: హహసపసన షపక మహమకద షపక
పపరర: ఇరరఫన షపక షపక

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:25
లస: పప
6600 NDX1575341
పపరర: నజర ఖమదర షపక

94-240/155

94-237/583

94-237/962

94-240/157

94-237/588

94-237/591

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:25
లస: ససస స

6610 NDX2174100
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదడ

6613 NDX0324095
పపరర: లకకక పప దధల

6616 MLJ3712080
పపరర: శకనవరసరరవప పప దధల

94-237/593

6619 NDX2089945
పపరర: శరసతచడరర కలరరమజ

94-237/586

6622 NDX2160430
పపరర: ఫరతమమ కగసర షపక
భరస : జజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:25
లస: ససస స

6602 NDX2089879
పపరర: సబరరననసర షపక

94-237/582

6605 NDX2089861
పపరర: సమ ఉలర షపక

94-237/585

6608 NDX1374768
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ తకరకళళపరటట

94-238/23

తసడడ:డ పడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:81-12-1073
వయసనస:34
లస: పప
94-240/158

6611 NDX2507309
పపరర: తబత గగగగలమమడడ

94-237/587

భరస : సనబడహకణఖస గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:81-12-1073 WARD -24
వయసనస:29
లస: ససస స
94-237/589

6614 NDX0367896
పపరర: నరసమక పప దధల

94-237/590

భరస : రరమగలల PODILI
ఇసటట ననస: 81-12-1074
వయసనస:71
లస: ససస స
94-237/592

6617 NDX0962779
పపరర: వనసకట రరమగలల గగపసశశటట

94-240/159

భరస : వనసకటటశసరరర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1074
వయసనస:29
లస: ససస స
94-237/594

తసడడ:డ గసగ సరసమ కలరరమజ
ఇసటట ననస:81-12-1075
వయసనస:81
లస: పప
94-236/723

94-240/154

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1072
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర PODILI
ఇసటట ననస:81-12-1074
వయసనస:42
లస: పప

భరస : సనసదరరరవ రరయ
ఇసటట ననస:81-12-1075
వయసనస:73
లస: ససస స
6621 NDX2670636
పపరర: ఫరతమ కగసర షపక

94-237/584

భరస : వనసకటటశసరరర PODILI
ఇసటట ననస:81-12-1074
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర PODILI
ఇసటట ననస:81-12-1074
వయసనస:36
లస: పప
6618 NDX2456127
పపరర: రరజరశసరర రరయ

6607 NDX0460113
పపరర: వనసకటటశసరమక చసదడ

6599 NDX1140342
పపరర: ఏడడకకసడలల అననస

భరస : సమ ఉలర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1072
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:81-12-1073
వయసనస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప PODILI
ఇసటట ననస:81-12-1074
వయసనస:35
లస: ససస స
6615 MLJ3712072
పపరర: సనరరష పప దధల

94-240/156

భరస : సరసబశవరరవప CHANDA
ఇసటట ననస:81-12-1073
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : కరమమశసరరకవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1073
వయసనస:52
లస: ససస స
6612 NDX0324178
పపరర: వరకలమమరర పప దధల

6604 NDX2089937
పపరర: ఆబద అల షపక

94-240/151

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అననస
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖరఖరథధ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1072
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస గరరక
ఇసటట ననస:81-12-1072
వయసనస:57
లస: పప
6609 AP151000456149
పపరర: రమణమక దడసరర

94-240/153

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-12-1072
వయసనస:36
లస: ససస స
6606 NDX3161015
పపరర: శకనవరసరరవప గరరక

6601 NDX1575440
పపరర: మహమకద అల షపక

6596 NDX1575358
పపరర: మసరసన షపక

భరస : నజర ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరచడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1071
వయసనస:54
లస: పప
6603 NDX2507457
పపరర: వనసకట సనభభషసణణ బతష
స ల

94-240/150

6620 NDX2090082
పపరర: తడయమరమక కలరరమజ

94-236/595

భరస : శరసతచడరర కలరరమజ
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:75
లస: ససస స
94-237/595

6623 NDX0664151
పపరర: శకలకడకव కకటव

94-237/596

భరస : ససరరబభబగव kota
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:36
లస: ససస స
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94-237/597

భరస : గగవసదనరరవపव SHEOSETTY
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:43
లస: ససస స
6627 NDX3028966
పపరర: కరరమగలర షపక

94-237/963

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:33
లస: పప
94-237/965

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:23
లస: పప
6630 MLJ3712122
పపరర: గసగరధరరరవప బబ నబబ యన

6625 NDX3026572
పపరర: జజన సపసదడ షపక

తసడడ:డ పసచచయఖ BONBOYINA
ఇసటట ననస:81-12-1077
వయసనస:45
లస: పప

6628 NDX1305929
పపరర: రరమహన రరవప బతస ననన

94-240/160

94-237/602

6631 NDX2119262
పపరర: ఉషర రరణణ కరశవపటనస

6636 NDX0324194
పపరర: వనసకటసనబబమకव కకటభव

94-237/605

6634 MLJ1888056
పపరర: వజయలకడక ఉసడవలర

94-237/600

భరస : సరసబశవరరవపव kota
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:66
లస: ససస స

94-237/603

94-237/606

94-237/609

6642 NDX0962365
పపరర: సపసదడబ షపక

94-240/162

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:39
లస: ససస స
6645 MLJ1887264
పపరర: సనశల పప లశశటట
భరస : హననమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:70
లస: ససస స
6648 NDX2318376
పపరర: పవరరషమ వణగకలరర

94-237/611

భరస : శరసబయఖ వపసడవలర
ఇసటట ననస:81-12-1079
వయసనస:57
లస: ససస స

6649 NDX2317469
పపరర: అమనడ షపక

94-240/165

6652 NDX2641421
పపరర: అనవర బభష షపక
తసడడ:డ జజన శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1081
వయసనస:54
లస: పప

6638 NDX1671313
పపరర: సతష కలమమర వణగకలరర

94-237/607

6641 NDX2319051
పపరర: ఇసరసహక షపక

94-237/610

6644 NDX1315969
పపరర: నడగ మణణ మగరరకకపవడడ

94-240/163

6647 NDX0963181
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

94-240/166

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:29
లస: పప
94-237/612

భరస : బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-12-1079
వయసనస:38
లస: ససస స
94-237/966

94-237/604

భరస : వనసకటకకటటశసర రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:28
లస: పప

భరస : సతష కలమమర వణగకలరర
ఇసటట ననస:81-12-1079
వయసనస:30
లస: ససస స
6651 NDX3025533
పపరర: శవ లల వపసడవలర

6646 NDX0816207
పపరర: ఇలయమస మహమకద

6635 NDX0864751
పపరర: షమమव షపకव

తసడడ:డ మగసరసకరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:40
లస: పప

భరస : రరసబభబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:40
లస: ససస స
94-240/164

94-237/601

తసడడ:డ ససవర బభబగ వణగకలరర
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:29
లస: పప

94-237/608 6640 AP151000441232
6639 NDX2119288
పపరర: నడరరయణ సరసమ కరశవపటనస
పపరర: నడగబడహహకసదడ ఉసడవలర
UNDAVALLI
తసడడ:డ రరమమహన రరవప కరశవపటనస
తసడడ:డ సరసబయఖ UNDAVALLI
ఇసటట ననస:81-12-1078
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:34
లస: పప
వయసనస:40
లస: పప

6643 MLJ1887009
పపరర: సనభభషసణణ ఆకలల

6632 NDX1671271
పపరర: పవరరషమ వపసడవలర

భరస : ఇసరసకव షపక
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరఖరత మహమకద
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:26
లస: పప

94-240/161

94-237/598

తసడడ:డ సరసబయఖ వపసడవలర
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : నడగబడహహకసదడ UNDAVALLI
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:34
లస: ససస స
6637 NDX2131886
పపరర: హమద అల మహమకద

6629 NDX0324293
పపరర: పదడకవత బబ నబబ యన
భరస : గసగరధర రరవప BONBOYINA
ఇసటట ననస:81-12-1077
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ సరసమ కరశవపటనస
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:27
లస: ససస స

6633 NDX0909184
పపరర: లకడక భవరన ఉనడబవలర
UNDAVALLI
తసడడ:డ సరసబయఖ UNDAVALLI
ఇసటట ననస:81-12-1078
వయసనస:33
లస: ససస స

94-237/964

భరస : జజన సపసధడ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బతస ననన
ఇసటట ననస:81-12-1076
వయసనస:48
లస: పప
94-237/599

6626 NDX3025848
పపరర: అయయషర షపక

94-237/613
6650 MLJ1892629
పపరర: మలర కరరరరనరరవపव ఎరకబబ తషలव

తసడడ:డ రరమయఖव व
ఇసటట ననస:81-12-1079
వయసనస:68
లస: పప
94-231/1054

6653 NDX2643831
పపరర: బఇవనస ఫరతమ షపక

94-231/1055

భరస : అనవర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-12-1081
వయసనస:46
లస: ససస స
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6654 NDX2423077
పపరర: బశర భభషర షపక
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94-236/596

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1081
వయసనస:31
లస: పప
6657 NDX2507283
పపరర: సనమత బభబగ కకపపరల

94-237/616

94-237/619

94-240/167

94-240/170

94-237/621

94-237/624

6667 NDX2953016
పపరర: కకపప రలల భభగఖ లకడక

6670 NDX0941328
పపరర: కరరమమలమర షపక

6673 NDX2062917
పపరర: మహమకద బభష షపక

94-240/171

6676 NDX1374701
పపరర: నగరష పప తష
స రర పప తత
స రర

94-237/628

6679 NDX0848267
పపరర: Husenbi Shaik
భరస : హసన
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:70
లస: ససస స

6681 NDX2507333
పపరర: దథవల షపసక

6682 NDX3209996
పపరర: పడసరద పవలవరరర

94-237/631

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:38
లస: పప

94-237/618

6662 NDX2953420
పపరర: కకపప రలల శకనవరస

94-237/967

6665 NDX1354646
పపరర: నడగరరజ కరపర

94-240/169

తసడడ:డ రరమగ కరపర
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:27
లస: పప
94-241/1134

6668 NDX0907303
పపరర: తహరరననస షపక

94-237/620

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1085
వయసనస:39
లస: ససస స
94-237/622

6671 MLJ3712148
పపరర: భభషర షపక

94-237/623

తసడడ:డ అబగదల ఖయగఖమ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1085
వయసనస:52
లస: పప
94-237/625

6674 MLJ3712015
పపరర: వ.ఆర.శకహరర బభబగ తతరర పరటట

94-237/626

తసడడ:డ లకకకనరసససహమమరరస TORLAPATI
ఇసటట ననస:81-12-1086
వయసనస:54
లస: పప
94-238/24

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-12-1087
వయసనస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప MALLAVARAPU
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:66
లస: పప

94-240/168

తసడడ:డ దడవవల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1086
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వపసడవలర
ఇసటట ననస:81-12-1086
వయసనస:39
లస: పప
6678 MLJ1886712
పపరర: బబబ ససరషలత మలర వరపప

6664 NDX1354638
పపరర: నడగమణణ కరపర

6659 NDX0827469
పపరర: షపక షరకకరర షపక

తసడడ:డ కకపప రలల నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అనడసర SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1085
వయసనస:30
లస: పప

భరస : దచలమ SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1086
వయసనస:51
లస: ససస స
6675 NDX0847228
పపరర: బడహకస వపసడవలర

94-236/597

భరస : కకపప రలల శకనవరస
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : జజనడలషర SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1085
వయసనస:49
లస: ససస స
6672 NDX0324574
పపరర: షకకలమ షపక

6661 NDX1859307
పపరర: నడగరసదడమక నసదధపరటట

94-236/724

భరస : షఫస SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1083
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : రరమగ కరపర
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరనన కరప
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:50
లస: పప
6669 NDX0324319
పపరర: సబరరబబగస షపక

94-237/617

భరస : నడగరశసర రరవప నసదధపరటట
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : నడగ రరజ కరపర
ఇసటట ననస:81-12-1084
వయసనస:27
లస: ససస స
6666 MLJ3352234
పపరర: రరమగ కరప

6658 NDX2318335
పపరర: షకకల షపక

6656 NDX2632446
పపరర: ఫరరహన షపక

భరస : బషసర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-12-1081, 10/2 LANE
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1083
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఝసగర షపక
ఇసటట ననస:81-12-1083
వయసనస:36
లస: పప
6663 NDX2037209
పపరర: వరసనసధర దతవ కరపర

94-237/615

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-12-1081
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకపపరల
ఇసటట ననస:81-12-1082
వయసనస:21
లస: పప
6660 NDX2319465
పపరర: బభజర షపక

6655 NDX2318293
పపరర: ఆయయషర షపక

6677 NDX1196864
పపరర: యమససకన SK SHAIK

94-237/627

భరస : మహమద రఫస SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:34
లస: ససస స
94-237/629

6680 NDX1381235
పపరర: మహమద రఫస షపక షపక

94-237/630

తసడడ:డ కరరస షపక SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:44
లస: పప
94-237/968

6683 NDX1956608
పపరర: వనసకట లకడక దనరగ అననస

94-240/172

భరస : శకనవరస మణణకసఠ అననస
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:28
లస: ససస స
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6684 NDX1200005
పపరర: వజయలకకక పస
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94-240/173

భరస : పడసరదన పస
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:36
లస: ససస స
6687 NDX1354620
పపరర: బభబగ షపక

94-240/176

94-240/618

6691 NDX1551713
పపరర: రరమ ససత రరజమనడనర

94-236/598

6694 NDX2425080
పపరర: జజఖత అచచ

94-236/601

6697 NDX2507226
పపరర: మహబమబ షపసక
భరస : ఇమమమ న షపసక
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:27
లస: ససస స

94-237/633
6699 AP151000447706
పపరర: సరయలకడక తతననగగసటర
TUNUGUNTLA
భరస : శకనవరసగగపస TUNUGUNTLA
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:47
లస: ససస స

6700 NDX2124956
పపరర: లకడక కకసడసరర
భరస : చతనడనకకషష రరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:53
లస: ససస స

6702 MLJ3711959
పపరర: శకనవరస గగపస తతననగగసటర

6703 NDX2124949
పపరర: చతనన కకషష రరడడడ కకసడసరర

94-237/636

తసడడ:డ లకడక రరమ మమరరస తతననగగసటర
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ చతనడనరరడడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:64
లస: పప

6705 NDX0313031
పపరర: శకనవరసరరవ జజర రర

6706 NDX1959008
పపరర: వసరసత గగరకస

94-240/180

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ జజరరర
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపव ARISHETTY
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:47
లస: ససస స
6711 MLJ3711926
పపరర: వనసకట సనధదర గగరకస
తసడడ:డ గగరరమమరరస GURRAM
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:45
లస: పప

94-133/700

94-237/643

6709 NDX1958984
పపరర: రరజఖ లకడక గగరకస

6689 NDX1354604
పపరర: తడజదదదన షపక

94-240/178

6692 NDX1551721
పపరర: దధవరకర రరజమనడనర

94-153/741

తసడడ:డ సనబడమణఖస రరజమనడనర
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:33
లస: పప
94-236/599

6695 NDX2425064
పపరర: లకడక దతవ కకడసరర

94-236/600

భరస : చతనన కకషష రరడడడ కకడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:53
లస: ససస స
94-237/632

6698 NDX1551739
పపరర: మమనక రరజమనడనర

94-240/680

భరస : దధవరకర రరజమనడనర
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:28
లస: ససస స
94-237/634

94-237/635
6701 NDX1269174
పపరర: వనసకటటశ తడననగగసటర
TUNUGUNTLA
తసడడ:డ శకనవరస గగపరస TUNUGUNTLA
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:27
లస: పప

94-237/637

6704 MLJ1883792
పపరర: మణణసతష జజర రర

94-240/179

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ జజర రర
ఇసటట ననస:81-12-1090
వయసనస:37
లస: పప
94-237/638

భరస : వనసకట సనధదర గగరకస
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:38
లస: ససస స
94-237/640

94-240/175

తసడడ:డ బగరరన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:55
లస: పప

భరస : అచచ రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనన రరడడడ కకడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:64
లస: పప

6708 NDX0323832
పపరర: వజయకలమమరరव ఆరరశశటట व

94-240/177

భరస : సనబడమణఖస రరజమనడనర
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బమదయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-1089
వయసనస:32
లస: ససస స
6696 NDX2425072
పపరర: చతనన కకషష రరడడడ కకడసరర

6688 NDX1956582
పపరర: శకనవరస మణణకసఠ అననస

6686 NDX1354612
పపరర: హహసపససన బ షపక

భరస : తడజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:19
లస: పప
6693 NDX1813949
పపరర: మసరసన బ షపక

94-240/174

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ తడజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1088
వయసనస:27
లస: పప
6690 NDX2556520
పపరర: హహసపసన షపక

6685 NDX1200013
పపరర: కరరమమన షపక

6707 NDX1959016
పపరర: అనసరరధ చనసడసరర

94-237/639

భరస : వనసకట తరరమల రరవప చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:45
లస: ససస స
94-237/641

94-237/642
6710 MLJ3711934
పపరర: వనసకట శవరరమకకషషव గగరకమव

భరస : గగరరమమరరస గగరకస
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరమమరరసव Gurram
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:42
లస: పప

94-237/644
6712 MLJ3711942
పపరర: వనసకట తరరమలరరవప
చనసడసరర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ CHUNDURU
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:47
లస: పప

6713 NDX0312975
పపరర: గగరరమమరరస గగరకస

94-237/645

తసడడ:డ కకటయఖ GURRAM
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:71
లస: పప
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పపరర: సనవరచల గగరకస
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94-237/823

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషష గగరకస
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:33
లస: ససస స
6717 NDX2507390
పపరర: వమల చమమక

94-237/647

6719 NDX2456085
పపరర: కగసర బభషర షపక

94-237/711

94-237/651
6722 NDX0848259
పపరర: పదడకవత యసగలశశటట
YANGALASETTI
భరస : ఉమమమహహశసర రరవప YANGALASETTI
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:39
లస: ససస స

94-237/652

6724 NDX2456606
పపరర: సపసదడ బ సయఖద

94-237/653

6725 NDX0910174
పపరర: లకకణ హహమసత కలమమర
పరనకరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరనకరల
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:28
లస: పప

94-237/654

94-237/656

6728 MLJ3711900
పపరర: మహహసదడ కలమమర పరనకరల

94-237/657

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:69
లస: ససస స
94-237/655

6727 NDX2456598
పపరర: బభజ సయఖద
తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:48
లస: పప

94-237/658

6732 MLJ3711868
పపరర: సనబభబరరవప మదడడగగ

94-237/660

6730 NDX0847202
పపరర: రరసబభబగ బదధద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప PANAKALA
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:49
లస: పప
94-240/182

6731 NDX0827683
పపరర: మమధవ మదడడగగ
MODADUGU
భరస : సనబభబరరవప MODADUGU
ఇసటట ననస:81-12-1094
వయసనస:35
లస: ససస స

94-237/659

94-237/661

6734 MLJ3711918
పపరర: ఇబడహహస व షపకव

94-237/662

తసడడ:డ మహనరరవపव బదధద
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ MODDUGU
ఇసటట ననస:81-12-1094
వయసనస:40
లస: పప

6733 NDX1935115
పపరర: బగజర బభబగ వనజళళళ
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వనజళళళ
ఇసటట ననస:81-12-1094
వయసనస:40
లస: పప

94-237/663

భరస : బభబగ సయఖద
ఇసటట ననస:81-12-1095
వయసనస:44
లస: ససస స
94-237/665

తసడడ:డ వనసకటసరసబశవరరవపव MOTPOTHULA
ఇసటట ననస:81-12-1096
వయసనస:34
లస: ససస స
6741 NDX2653418
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప మత
పప తషల
తసడడ:డ శక రమగలల మత పప తషల
ఇసటట ననస:81-12-1096
వయసనస:58
లస: పప

94-237/648

94-237/650
6721 NDX1609942
పపరర: పరనకరల గగవసదమక
PANAKALA
భరస : మహహసదడ కలమమర PANAKALA
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:34
లస: ససస స

6729 NDX0878801
పపరర: శకనవరసరరవప పరనకరలల
PANAKALU
తసడడ:డ ససదదయఖ PANAKALU
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:53
లస: పప

6738 NDX0323881
పపరర: గగరరకళఖణణव మటపప తషలव

తసడడ:డ రరమగ చమమక
ఇసటట ననస:81-12-1092
వయసనస:36
లస: ససస స

94-237/649

తసడడ:డ శకనవరసరరవప p
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:28
లస: పప

6735 NDX2456648
పపరర: జజన బబగస సయఖద

94-237/646

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-12-1092 11TH LANE
వయసనస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప PANAKALA
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:40
లస: ససస స
6726 NDX0979450
పపరర: పస రరమ కమల కలమమర p

6718 NDX2507234
పపరర: రవ కలమమర చమమక

6716 NDX2507416
పపరర: గరయతడ చమమక

తసడడ:డ రరమగ చమమక
ఇసటట ననస:81-12-1092
వయసనస:35
లస: పప

భరస : రరమ కమల పరనకరల
ఇసటట ననస:81-12-1093
వయసనస:28
లస: ససస స
6723 MLJ1893254
పపరర: శసకర పరరసత పరనకరల

94-240/181

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-12-1091
వయసనస:72
లస: ససస స

భరస : రరమగ చమమక
ఇసటట ననస:81-12-1092
వయసనస:57
లస: ససస స
6720 NDX2318400
పపరర: హహమలత పరనకరల

6715 AP151000456064
పపరర: మహలకడక పప లశశటట

94-237/824

6736 NDX0312991
పపరర: హరర బభబగ ఆకలల

తసడడ:డ మగలమరవలव SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1094
వయసనస:49
లస: పప
94-237/664

6737 NDX3127982
పపరర: చనన బభలమజ మరస

94-237/969

తసడడ:డ నడగరతనస AAKULA
ఇసటట ననస:81-12-1095
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మరస
ఇసటట ననస:81-12-1095
వయసనస:73
లస: పప

94-237/666
6739 NDX0323873
పపరర: వనసకట ఆదధలకకకव
మటపప తషలव
భరస : వనసకటసరసబశవరరవపव MOTPOTHULA
ఇసటట ననస:81-12-1096
వయసనస:49
లస: ససస స

94-237/667
6740 MLJ3712064
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవపव
మటపప తషలव
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవపव MotPothula
ఇసటట ననస:81-12-1096
వయసనస:33
లస: పప

6742 NDX2850626
పపరర: నరకధ డడరరస

6743 NDX0323840
పపరర: సరమమమ జఖమకव రసగరశశటట व

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర డడరరస
ఇసటట ననస:81-12-1096
వయసనస:24
లస: ససస స

94-240/681

94-237/668

భరస : నరసససహరరవపव RANGISETTY
ఇసటట ననస:81-12-1097
వయసనస:67
లస: ససస స
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పపరర: అనసషర దడసరర
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94-237/669

భరస : కకషష మన కసఠ దడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1098
వయసనస:27
లస: ససస స
6747 MLJ3711850
పపరర: కకషష మణణకసఠ దడసరర

94-237/672

6745 NDX0617092
పపరర: దడసరర శకలకడక DASARI

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప DASARI
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:47
లస: ససస స

94-237/671
6746 NDX1448787
పపరర: దడసరర శసకర మణణకసఠ
DASARI
తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప DASARI
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:31
లస: పప

6748 NDX0388454
పపరర: ఉమమ మహహశసరరరవప దడసరర

6749 MLJ3352408
పపరర: వనదడదధడ మమదడసన

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప DASARI
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయగలల DASARI
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:51
లస: పప

6750 MLJ3352382
పపరర: మలర బభబగ మమదడసన

6751 NDX3040243
పపరర: శకనవరస రరవప ససబరరసన

94-240/184

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమదడసన
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ మలలర మమదడసన
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:22
లస: ససస స
94-237/677

94-237/680

6760 NDX2387942
పపరర: శకనన బబ బబల

94-237/683

6763 NDX1448837
పపరర: హహమబసధన మలర వరపప

6766 NDX2113710
పపరర: శకనన మలర వరపప

తసడడ:డ సనదరరన రరవప CHINTAPALLI
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సపసదయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:38
లస: పప

6768 NDX0312926
పపరర: సనదరరన రరవప చసతపలర

6769 NDX2113751
పపరర: శకనవరస రరవప మలర వరపప

94-237/689

తసడడ:డ నడగభమషణస CHINTAPALLI
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ సపసదయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:43
లస: పప

6771 NDX2507440
పపరర: నడగరసదడస పరలపరరస

6772 NDX1354588
పపరర: మమధవ పరలపరరస

భరస : నడగరశసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-12-1104
వయసనస:73
లస: ససస స

94-237/675

94-237/691

భరస : లకకక పత పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-12-1104
వయసనస:39
లస: ససస స

94-236/895

6755 NDX2089895
పపరర: రమమ దతవ యదదనపలర

94-237/676

భరస : బభల రరజ యదదనపలర
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:33
లస: ససస స
94-237/678

6758 NDX0848226
పపరర: మమణణకఖస ఎస m

94-237/679

భరస : వనసకటటశసర రరవప m
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:70
లస: ససస స
94-237/681

6761 NDX2062941
పపరర: బభల రరజ యదదనపలర

94-237/682

తసడడ:డ వనయ నడయగడడ యదదనపలర
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:41
లస: పప
94-237/684

భరస : శకనన MALLAVARAPU
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:35
లస: ససస స
94-237/686

6752 NDX3040235
పపరర: మహహశసరర ససబరరసన
భరస : శకననవరస రరవప ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ బబ బబల
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర MADASU
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:46
లస: పప
6765 MLJ3711827
పపరర: చసదడ శశఖర చసతపలర

94-236/894

భరస : మలలర మమదడసన
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ చసదనకలరర
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:28
లస: పప
6762 MLJ3711801
పపరర: మలర బభబగ మమదడసన

6757 NDX2510121
పపరర: BUJJI మమదడసన

94-240/183

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమదడసన
ఇసటట ననస:81-12-1099
వయసనస:35
లస: పప

భరస : శకనన బబ బబల
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : వడడనదడరర m
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:33
లస: ససస స
6759 NDX2105337
పపరర: చసదడశశఖర చసదనకలరర

94-237/673

తసడడ:డ చనన మనయఖ ససబరరసన
ఇసటట ననస:81-12-1100
వయసనస:28
లస: పప

94-237/674 6754 NDX2391159
6753 NDX2510204
పపరర: వనసకట లకడక పడసనన మమదడసన
పపరర: ససధఖ బబ బబల

6756 NDX0848242
పపరర: అరరణకలమమరర ఎస m

94-237/670

6764 NDX2113702
పపరర: సనజజత మలర వరపప

94-237/685

భరస : సపసదయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:60
లస: ససస స
94-237/687

6767 MLJ3711835
పపరర: శకనవరసव కసదధకటటట व

94-237/688

తసడడ:డ రరఘవపలలव Kandikattu
ఇసటట ననస:81-12-1101
వయసనస:25
లస: పప
94-240/185

6770 NDX2317550
పపరర: కలమఖణణ పరలపరరస

94-237/690

తసడడ:డ లకకకపత పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-12-1104
వయసనస:21
లస: ససస స
94-240/186

6773 NDX1354596
పపరర: లకకక పత పరలపరరస

94-240/187

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-12-1104
వయసనస:49
లస: పప
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6774 NDX2486447
పపరర: గణణశసర రరవప గడడ స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-240/188

తసడడ:డ వనసకట చలపత గడడ స
ఇసటట ననస:81-12-1104
వయసనస:50
లస: పప
6777 MLJ1880731
పపరర: నడగరరజव ససకరకలలర व

94-237/693

6778 MLJ1881887
పపరర: తషలససరరమव కలనశశటట व

94-237/694

తసడడ:డ రరజव KUNISETTI
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:73
లస: పప
94-237/696

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:50
లస: పప
6783 NDX1859117
పపరర: పపరరమ కలసనమ పసడయమ

94-234/1437

తసడడ:డ శవరసజననయగలల పపరమ
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖव Sikakulli
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:53
లస: పప
6780 NDX2529139
పపరర: గణణశసర రరవప గడడ స

6775 NDX3040219
పపరర: నసదధన పపరమ

6781 NDX3040227
పపరర: కరమమశసరమక కకట

6784 NDX2176379
పపరర: ససవర కలమమరర పపరరమ

6779 NDX2036110
పపరర: సనబడహకణఖస మర

94-237/970

6782 NDX3029345
పపరర: ఉమ శసకర పకథధస

94-237/971

తసడడ:డ రరజ పకథధస
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:43
లస: పప
94-236/603

6785 NDX1859182
పపరర: వజయ లకడక పకథధస

తసడడ:డ పపరరమ శవ ఆసజననయగలల పపరమమ
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : ససవర ఆసజననయగలల లలట పపరరమ
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : రరజ పకథధస
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:60
లస: ససస స

6786 NDX1575135
పపరర: కలసనమ పసడయ పవర మమ
PURMAPURMA
తలర : ససవర కలమమరర PURMA
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:26
లస: ససస స

94-237/697

6787 NDX0323774
పపరర: శశశలజ పపరమ

6788 NDX2317907
పపరర: రమమదతవ బయమఖ

6789 MLJ1880582
పపరర: గగపరలకకషషव చసతలव

94-237/700

94-237/698

భరస : సరయబభబగ puram
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:47
లస: ససస స
6790 NDX1440551
పపరర: లకడక పదక పసడయ మమజరటట

94-237/695

తసడడ:డ రరఘవయఖ మర
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:87
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:67
లస: ససస స
94-236/602

94-237/692
6776 MLJ1883479
పపరర: వనసకటశవమధనససధనరరవపव
కనమరర పవడడव
తసడడ:డ పపలమరరరవపव Kanamarlapudi
ఇసటట ననస:81-12-1105
వయసనస:46
లస: పప

94-236/604

94-237/699

భరస : వనసకటటససరరర బయమఖ
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:64
లస: ససస స
94-237/701

6791 NDX1440593
పపరర: హహమలత మమజరటట

94-237/702

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవపव CHINTAL
ఇసటట ననస:81-12-1106
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ చచడతశసర రరవప majeti
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:26
లస: ససస స

6792 NDX1575119
పపరర: శవ భభరగ వ లకడకశశటట
LAKSHMISETTY
తసడడ:డ సనధదర LAKSHMISETTY
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:33
లస: ససస స

94-237/703

94-237/704 6794 MLJ3712486
6793 NDX0665356
పపరర: వనసకట రరజరశసరర మమజరటట majeti
పపరర: చచడతశసరరరవప మమజరటట

6795 NDX1956673
పపరర: సరయరరస ఆకలల

94-240/189

భరస : చచడతశసరరరవప majeti
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:25
లస: పప
6798 NDX0368233
పపరర: రరజరశసరరव యరకసశశటట व

6796 NDX2350254
పపరర: పపరమక దడసరర

94-237/708

6799 NDX1957630
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తరరవధనల
తసడడ:డ రసగరరరవప తరరవధనల
ఇసటట ననస:81-12-1142
వయసనస:34
లస: పప

6801 NDX0994764
పపరర: సపసదడబ కపరరర

6802 NDX1859224
పపరర: సడవసత నసదధపరటట

94-237/710

భరస : వరరసజననయగలల నసదధపరటట
ఇసటట ననస:81-12-10844
వయసనస:28
లస: ససస స

94-237/705

తసడడ:డ నరసససహరరవప majeti
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:57
లస: పప
94-237/706

భరస : సరసబయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-12-1110
వయసనస:66
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవపव YERRAMSETTY
ఇసటట ననస:81-12-1120
వయసనస:54
లస: ససస స

భరస : నసరర కపరరర
ఇసటట ననస:81-12-1178
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడతశసర రరవప majeti
ఇసటట ననస:81-12-1107
వయసనస:29
లస: ససస స

6797 NDX1936410
పపరర: నడగమలలర శసరర గగఱఱ స

94-237/707

భరస : ససరరఖ నడరరయణ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:81-12-1120
వయసనస:47
లస: ససస స
94-238/25

6800 NDX0994954
పపరర: జరరనడ షపక SHAIK

94-237/709

భరస : గఫరర SHAIK
ఇసటట ననస:81-12-1178
వయసనస:40
లస: ససస స
94-236/605

6803 NDX2809754
పపరర: గగవసద రరవప తరరమమ రరడడ

94-236/896

తసడడ:డ శకనన తరరమమ రరడడ
ఇసటట ననస:81-13-1/34
వయసనస:51
లస: పప
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6804 NDX1804054
పపరర: శవ నడగ శరసత పప లశశటట

94-237/712

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-935
వయసనస:26
లస: ససస స
94-235/802

భరస : సరసబయఖ యడవలలర
ఇసటట ననస:81-13-1077
వయసనస:31
లస: ససస స
94-239/1012

6813 NDX2263648
పపరర: నడగ వర లకడక యలవరరస

6816 NDX2851863
పపరర: సనజజత గగల

94-240/224

6819 MLJ3709680
పపరర: శవకలమమరర కనమరర పవడడ

94-240/687

94-240/619

6814 NDX2306736
పపరర: శక మహహశ యలవరరస

6817 NDX2834059
పపరర: నడగ లకడక బలర

94-240/227

6820 NDX0963561
పపరర: శకలకడక సనధడ

94-240/225

భరస : సనధదర చసదడ గగపస కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:68
లస: ససస స

6823 NDX0963868
పపరర: లకకక సనధడ

94-240/688

తసడడ:డ నడగరసదడస సనధడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:52
లస: పప
94-240/689

తసడడ:డ హరర బభబగ వనలశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:34
లస: ససస స

94-240/228

94-240/223

6815 NDX2857670
పపరర: సరయ బభబగ ససదద డబతష
స ల

6818 NDX0963793
పపరర: అనసష సనధడ

94-240/226

94-240/229
6821 NDX2129618
పపరర: శవ శశష కలమమరర కనమరర పవడడ

94-240/231

6824 NDX2222735
పపరర: వనసకట గరరరష సనధడ

94-240/232

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సనధడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:23
లస: పప

94-240/234 6827 NDX2506806
6826 NDX2129592
పపరర: శవ శసకర రరవప కనమరర పవడడ
పపరర: సనధదర చసదడ గగపస కకమమకరర

తసడడ:డ వనసకట పపననయఖ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:72
లస: పప

6829 NDX2958460
పపరర: చననదకలరర శవయఖ

6830 NDX0866095
పపరర: పదడకవత యమకడడశశటట

6832 NDX2033330
పపరర: తతజశస ఇమకడడశశటట

94-240/686

భరస : శవ శసకర రరవప కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:55
లస: ససస స

94-233/1162

తసడడ:డ చననదకలరర కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1112
వయసనస:66
లస: పప
94-238/27

6812 NDX2256626
పపరర: కకరణకయ యలవరరస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సనధడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : నడగరసదడస సనధడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:74
లస: ససస స
94-240/233

94-239/922

తసడడ:డ సనబబ రరవప ససదద డబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-13-1110
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సనధడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:51
లస: ససస స
94-240/230

6809 NDX2621076
పపరర: జజన భభష షపక

భరస : ఆసజననయ పడసరద యలవరరస
ఇసటట ననస:81-13-1109
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ బలర
ఇసటట ననస:81-13-1110
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర రరవప కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1111
వయసనస:33
లస: ససస స

6831 NDX0841510
పపరర: ఉమమకరసత పడసరద
గగమకడడపవడడ గగమకదధపపదధ
తసడడ:డ జనడరరన
ఇసటట ననస:81-13-1112
వయసనస:41
లస: పప

6811 NDX2684983
పపరర: సబహ పరవన సయద

94-237/714

తసడడ:డ శశశదడ వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1108
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల యలవరరస
ఇసటట ననస:81-13-1109
వయసనస:21
లస: పప

భరస : సరయ బభబగ ససదద డబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-13-1110
వయసనస:47
లస: ససస స

6828 NDX3151073
పపరర: అనత రరణణ వనలశశటట

94-238/931

భరస : జజన సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:81-13-1108
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయ పడసరద యలవరరస
ఇసటట ననస:81-13-1109
వయసనస:49
లస: ససస స

6825 NDX0963611
పపరర: శకనవరసరరవప సనధడ

6808 NDX2659787
పపరర: శకకరరబబ సయఖద

6806 NDX2510196
పపరర: తడవనణణ బబ సహహమగసత

భరస : వనసకట శకనవరస బబ సహహమగసత
ఇసటట ననస:81-13-955
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : జజన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1108
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-13-1108
వయసనస:32
లస: ససస స

6822 NDX2506566
పపరర: లకడక పరరసత కకమమకరర

94-237/713

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-935
వయసనస:27
లస: ససస స

6807 NDX1548850
పపరర: రమణ యడవలర

6810 NDX2749448
పపరర: అఖల షపక

6805 NDX1803965
పపరర: చనన నడగ జజఖత పప లశశటట

94-240/235

94-238/26

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1112
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/28

తసడడ:డ వర వనసకట పపలమరరరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1113
వయసనస:24
లస: ససస స

6833 NDX1698648
పపరర: మరర బ షపక

94-238/29

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1113
వయసనస:36
లస: ససస స
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6834 NDX2033348
పపరర: వర వనసకట పపలమరరరవప
ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ సనబబరరయగ
డ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1113
వయసనస:53
లస: పప
6837 NDX1843326
పపరర: రరజజ రరజరశసరర పరలపరరస

94-238/30

94-240/237

తసడడ:డ బడహకస పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:24
లస: ససస స
6840 NDX2843902
పపరర: శకనవరసరరవప చననరకలరర

94-240/691

94-240/240

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1115
వయసనస:50
లస: ససస స
6846 NDX2533974
పపరర: మగసతజ షపక

94-230/20

94-240/243

94-240/246

94-240/247

94-240/250

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : ఉమ కరసత పడసరద గమమమదధపవడక
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:31
లస: ససస స
6844 NDX2850691
పపరర: చడసదధన షపక

94-240/694
6845 NDX3121670
పపరర: కరజ మహహదద ధన దనరరబబససలమ

94-240/693

6847 NDX1726605
పపరర: పరరసత పసననససపటట

6850 NDX2506624
పపరర: నడగరరజ సరయ చసదడ

6853 NDX0413757
పపరర: నడగరరజ సరయ చసదడ

6856 NDX0413641
పపరర: వణడ కలమమరరव నసదధకసటటव

6859 NDX2506749
పపరర: సనరరష చసదడ

6862 NDX2350460
పపరర: శవ పరరసత పప తడబతస న
భరస : సనబబ రరవప పప తడబతస న
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:52
లస: ససస స

94-238/31

తసడడ:డ హహసపన బడడలర దనరరబబససలమ
ఇసటట ననస:81-13-1115
వయసనస:18
లస: పప
94-240/241

6848 NDX0963777
పపరర: అసజమక నసదధకసటట

94-240/242

భరస : శకనవరసరరవప నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:39
లస: ససస స
94-240/244

6851 NDX0963850
పపరర: శకనవరసరరవప నసదధకసటట

94-240/245

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:46
లస: పప
94-241/76

6854 MLJ1884527
పపరర: అసకమకరరవప నసదధకసటట

94-241/77

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:65
లస: పప
94-240/248

6857 NDX0413807
పపరర: శరఖమలమదతవव చసదడव

94-240/249

భరస : నడగరరజ సరయव
ఇసటట ననస:81-13-1116/A
వయసనస:32
లస: ససస స
94-240/251

తసడడ:డ రరజజ శశఖర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:81-13-1116/A
వయసనస:28
లస: పప
94-240/254

94-240/239

6842 NDX0817759
పపరర: హకస రరననషర దనరరబబసనల
దనరరబబసనల
భరస : హహసపసన బభదనలమర
ఇసటట ననస:81-13-1115
వయసనస:38
లస: ససస స

94-240/692

తసడడ:డ అసకమక రరవపव
ఇసటట ననస:81-13-1116/A
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1116/A
వయసనస:55
లస: ససస స
6861 NDX0963710
పపరర: అబదడ షపక

6841 NDX2850675
పపరర: వనసకట రరజఖస గమమమదధపవడక

94-240/236

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:41
లస: పప

భరస : సనరరష చసదడ
ఇసటట ననస:81-13-1116/A
వయసనస:27
లస: ససస స
6858 MLJ1890664
పపరర: చటటటమక నసదధకసటట

6839 NDX1354554
పపరర: బడహకస పరలపరరస

94-240/238

తసడడ:డ అసకరలల చసదడ
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గగసడడ
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:50
లస: పప
6855 NDX2506541
పపరర: వణ కలమమరర చసదడ

6838 NDX1315878
పపరర: నడగ మణణ పరలపరరస

భరస : రరమమరరవప పసననససపటట
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-13-1116
వయసనస:21
లస: పప
6852 NDX0964072
పపరర: శకనవరసరరవప గగసడడ

తసడడ:డ బడహకస పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1115
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1115/1
వయసనస:21
లస: ససస స
6849 NDX2506707
పపరర: మహన వనసకట నసదధకసటట

తసడడ:డ వనరర వనసకట పపలర రరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1113
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : బడహకహస పరలపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చననరకలరర
ఇసటట ననస:81-13-1114
వయసనస:51
లస: పప
6843 NDX0774455
పపరర: బగజర ఎస

94-240/690 6836 NDX2222842
6835 NDX2851384
పపరర: లకడక సరయ సనజజత ఇమకడడశశటట
పపరర: గరయతడ పరలపరరస

6860 NDX2307007
పపరర: నడగ లకడక వనమమల

94-240/253

భరస : శకధర వనమమల
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:36
లస: ససస స
94-240/255

6863 NDX2306041
పపరర: సనబభబరరవప పప తబతస న

94-240/256

తసడడ:డ రసగ రరవప పప తబతస న
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:57
లస: పప
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94-240/695

తసడడ:డ సనబబరరవప పప తడబతన
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:32
లస: పప
6867 NDX2456986
పపరర: ఖమససస బ కపరరస

94-240/258

94-240/261

94-240/264

94-240/267

94-240/270

94-240/271

94-240/274

తసడడ:డ పపద బభబగ షపక మగలమర
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:23
లస: ససస స

94-240/265

6875 NDX0963496
పపరర: జలమన సయఖద

94-240/266

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:28
లస: పప
94-240/268

6880 MLJ1892819
పపరర: బగడత పఠరన

6883 NDX2263762
పపరర: రరహనడ షపక

6886 NDX2506640
పపరర: మలలర శసరర మదనదల

94-240/696

6889 NDX2256659
పపరర: కరరమమన షపక
భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1120
వయసనస:58
లస: ససస స

94-238/32

6878 NDX1200351
పపరర: జజనన పప

94-241/79

6881 NDX2161107
పపరర: జఫరర వల షపక

94-241/80

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:46
లస: పప
94-240/272

6884 NDX2256550
పపరర: జరరనడ షపక

94-240/273

తసడడ:డ బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:36
లస: ససస స
94-240/275

6887 NDX2263978
పపరర: హబబగననసర బబగస షపక

94-240/276

భరస : బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:56
లస: ససస స
94-240/277

6890 NDX2305977
పపరర: కరలలష షపక

94-240/278

తసడడ:డ కరరస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1120
వయసనస:62
లస: పప

94-238/33 6893 NDX2506848
6892 NDX0615799
పపరర: షపక మగలమర మగసతడజ బబగస షపక
పపరర: బభజ బ మగళర

భరస : మగలమర పపదదబభబగ
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:46
లస: ససస స

94-240/269

తసడడ:డ మహమకద పప
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:51
లస: పప
6891 NDX1958257
పపరర: బభజ బ షపక మగలమర

94-240/263

భరస : బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:39
లస: ససస స
6888 NDX2964831
పపరర: శకనవరసరరవప మదనదల

6877 NDX2506863
పపరర: బభజ పఠరన

94-240/260

6872 NDX2222875
పపరర: వనసకట నడగలకడక సతఖదనరగ
మమచరర
భరస : రరజరష మమచరర
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-13-1119
వయసనస:22
లస: ససస స
6885 NDX2307031
పపరర: హససనడ షపక

6874 NDX2486462
పపరర: సనభభన కరపరరస

6869 NDX1200377
పపరర: జజన బ పస

94-240/262

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ బడత సరహహబ కపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:71
లస: పప
6882 NDX2506830
పపరర: కరతడఖయన మదనదల

6871 NDX0963942
పపరర: నగరనడ షపక

94-240/257

తసడడ:డ మహమకద సర పస
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసర కరపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:33
లస: పప
6879 NDX2456945
పపరర: నడసర కపరరస

94-240/259

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:44
లస: ససస స
6876 NDX1200369
పపరర: మసరసన వరల షపక

6868 NDX1957812
పపరర: రరషక పఠరన

6866 NDX2506616
పపరర: అరరఫర షపక

తసడడ:డ నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : బభజ పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:29
లస: ససస స
6873 NDX2506517
పపరర: మగనన పఠరన

94-241/78

భరస : సనబబ రరవప పప తభభతన
ఇసటట ననస:81-13-1117
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : మమలమల కపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1118
వయసనస:23
లస: ససస స
6870 NDX1957853
పపరర: గగససయమ షపక

6865 NDX2350676
పపరర: శవ పరరసత పప తభభతన

94-240/279

తసడడ:డ పపదద బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:23
లస: ససస స
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6894 NDX2506665
పపరర: మగసతడజ బబగస మమళళ

94-240/280

భరస : పపద బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:46
లస: ససస స
6897 NDX3190386
పపరర: సనధడకర రరవప కలరరవనలమ

94-225/1467

94-240/283

94-241/82

94-241/85

94-240/287

94-241/86

94-240/290

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:54
లస: పప

6907 NDX0774521
పపరర: ధనలకడక జ జ

6910 NDX2697795
పపరర: నడగ దనరగ వనవ దతవప

6913 NDX0964031
పపరర: నగరనడ షపక

6916 NDX0964007
పపరర: కరరమగననసర షపక

94-240/293

6919 NDX2456846
పపరర: బబ షపక

94-240/285

6922 NDX2167642
పపరర: ఖమజజ షపక
తసడడ:డ దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:59
లస: పప

6902 NDX2622215
పపరర: నడగ మలర శసరర మరరక బబ యన

94-240/620

6905 AP151000456666
పపరర: సనబభబరరవప కకలమ

94-241/84

6908 NDX2306561
పపరర: కకరణ కలమమర కకల

94-240/286

తసడడ:డ సనబబ రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:32
లస: పప
94-240/621

6911 NDX2701845
పపరర: సరయ బభబగ దతవప

94-240/622

తసడడ:డ రరమ కకషష పడసరద దతవప
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:32
లస: పప
94-240/288

6914 NDX2089598
పపరర: శమక షపక

94-240/289

భరస : షససరరర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:29
లస: ససస స
94-240/291

6917 NDX0962936
పపరర: రహసతషననసర షపక

94-240/292

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:35
లస: ససస స
94-240/294

భరస : మమబగ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:46
లస: ససస స
94-240/296

94-240/282

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:46
లస: ససస స
6921 NDX2456879
పపరర: మమబగ బభషర షపక

94-241/83

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:30
లస: ససస స
6918 NDX2089606
పపరర: శమమ షపక

6904 NDX0991372
పపరర: కకరణ కలమమర కకల

6899 NDX2256584
పపరర: పరరసత కకల

భరస : రరమకకషష మరరక బబ యన
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష పడసరద దతవప
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప గగతస
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:60
లస: ససస స
6915 NDX0964098
పపరర: రజయమ సనలమసనడ షపక

94-240/284

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చతనననపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1123
వయసనస:68
లస: పప
6912 NDX0801241
పపరర: ధనలకడక గగతస

6901 NDX2306462
పపరర: సనబభబరరవప కకల

94-241/81

భరస : సనబబ రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప కకల
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:32
లస: పప

భరస : రరమకకషష మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:20
లస: ససస స
6909 NDX2350387
పపరర: శసకరరరవప చతనననపరటట

94-240/697

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:29
లస: పప
6906 NDX2536175
పపరర: నడగ మలలర శసరర మరరకబబ యన

6898 NDX3194438
పపరర: రరమ తషలశమక కలరరవనలమ

6896 NDX1875212
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ చనన వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప కలరరవనలమ
ఇసటట ననస:81-13-1121-1
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప కకల
ఇసటట ననస:81-13-1122
వయసనస:29
లస: పప
6903 NDX0806430
పపరర: కకల సతషव

94-240/281

తసడడ:డ మగళర పపదద బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1121
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప కలరరవనలమ
ఇసటట ననస:81-13-1121-1
వయసనస:44
లస: పప
6900 NDX2306538
పపరర: సతష కకల

6895 NDX2506905
పపరర: మగళర బషసద షపక

6920 NDX2263796
పపరర: మమయమగననసర షపక

94-240/295

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:49
లస: ససస స
94-240/297

6923 NDX1934315
పపరర: సరమమమ జఖస గళర

94-241/87

భరస : నడగరశసర రరవప గళర
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:48
లస: ససస స
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6924 AP151000456336
పపరర: మమయమగననసర షపక

94-241/88

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1124
వయసనస:52
లస: ససస స
6927 NDX0964056
పపరర: అరరఫర షపక

94-240/299

94-240/302

94-240/305

94-243/1150

94-240/310

94-237/716

94-238/34

భరస : అమమననలమర
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:47
లస: ససస స

6937 NDX2506558
పపరర: చసదడకళ బలసర

6940 NDX2306967
పపరర: శవ కలమమరర చతనననపరటట

6943 NDX1578238
పపరర: జబర షపక

6946 NDX1354547
పపరర: శబనమ సనలమసనడ సయఖద

94-240/699

6949 NDX2850642
పపరర: ఠబమసమ సనలమసనడ షపక

94-240/308

6952 NDX0020552
పపరర: కరమ తషలలమహ సయఖద
తసడడ:డ అమమననలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:30
లస: పప

6932 NDX1200112
పపరర: నబరససల షపక

94-240/304

6935 NDX1388578
పపరర: నడగరశసర రరవప పస

94-240/307

6938 NDX2506590
పపరర: సనధడకర బలసర

94-240/309

తసడడ:డ సనభభ రరవప బలసర
ఇసటట ననస:81-13-1126
వయసనస:52
లస: పప
94-240/311

6941 NDX2350361
పపరర: నడగరశసర రరవప మసదడలపప

94-240/312

తసడడ:డ గరలయఖ మసదడలపప
ఇసటట ననస:81-13-1127
వయసనస:45
లస: పప
94-237/717

6944 NDX1578253
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-237/718

తసడడ:డ మమబగ సభ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:67
లస: పప
94-240/313

6947 NDX2952356
పపరర: అమమననలర సయద

94-240/698

తసడడ:డ ఇమమమ సయద
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:53
లస: పప
94-240/700

భరస : కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:30
లస: ససస స
94-241/89

94-240/301

తసడడ:డ అపరర రరవప పస
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ అమననలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : అమమననలర సయద
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:50
లస: ససస స
6951 AP151000456326
పపరర: మమయమగననసర సయఖద

94-240/306

తసడడ:డ హననన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమసర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:30
లస: పప
6948 NDX2850584
పపరర: మమమగననసర సయద

6934 NDX1200146
పపరర: అబగదలమర షపక

6929 NDX2263861
పపరర: పదక పప లశశటట

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:33
లస: పప

భరస : శసకర రరవప చతనననపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1127
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హననన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:31
లస: పప
6945 NDX1957598
పపరర: హహసపసన షపక

94-240/303

భరస : సనధడకర బలసర
ఇసటట ననస:81-13-1126
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప మసదడలపప
ఇసటట ననస:81-13-1127
వయసనస:43
లస: ససస స
6942 NDX1578246
పపరర: ఖమజజ షపక

6931 NDX2256535
పపరర: శమ శరరనననసర షపక

94-240/298

భరస : మహహశ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సపసద పజ
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:40
లస: పప
6939 NDX2350346
పపరర: కకషష కలమమరర మసదడలపప

94-240/300

భరస : జబభబర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ పడసరద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:36
లస: పప
6936 NDX3200243
పపరర: బభచ ప

6928 NDX0963926
పపరర: మగనన షపక

6926 NDX2174175
పపరర: వదడఖ పప తబతస న

భరస : రరమగ పప తబతస న
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:48
లస: ససస స
6933 NDX2306769
పపరర: జజన షపక

94-238/1043

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:38
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1125
వయసనస:33
లస: ససస స
6930 NDX1200120
పపరర: మసరసన బ షపక

6925 NDX3210788
పపరర: బభజ షపక

6950 NDX2954766
పపరర: కరస తషలర సయద

94-240/701

తసడడ:డ అమమననలర సయద
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:30
లస: పప
94-241/90

6953 AP151000456325
పపరర: అమమననలమర సయఖద

94-241/91

తసడడ:డ ఇమమమమసహహబ
ఇసటట ననస:81-13-1128
వయసనస:51
లస: పప
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94-238/35

తసడడ:డ లతఫ బభష సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:44
లస: పప
6957 NDX0390542
పపరర: షకకలమ సయఖద

94-240/316

94-240/319

94-240/322

94-240/325

94-240/327

94-240/330

94-238/36

భరస : నడగరశసరరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1132
వయసనస:27
లస: ససస స

6967 AP151000456324
పపరర: పపదమసరసనసల సయఖద

6970 NDX2456911
పపరర: లకడక పరరసత నమకల

6973 NDX1200328
పపరర: ససలలమమన ఖమన పస

6976 NDX2005818
పపరర: మమరరత పడసరద కలరరకలల

94-240/333

6979 NDX0390492
పపరర: లకడక కలరరకలల

94-241/92

6982 MLJ1895440
పపరర: రతనకలమమరర కఠరరర
భరస : నడరరయణసరసమ
ఇసటట ననస:81-13-1132
వయసనస:34
లస: ససస స

6962 NDX2222941
పపరర: రబభబన షపక

94-240/321

6965 NDX0964379
పపరర: జజన షపక

94-240/324

6968 NDX2027192
పపరర: మసరసన షపక

94-240/326

భరస : నడగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:24
లస: ససస స
94-240/328

6971 NDX1316512
పపరర: వహహదడ ఎసపక

94-240/329

భరస : బహనగరర భభషర ఎసపక
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:45
లస: ససస స
94-240/331

6974 NDX1316249
పపరర: Jahamgir basha Shaik

94-240/332

తసడడ:డ Adam sharif Shaik
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:47
లస: పప
94-238/37

6977 NDX2539377
పపరర: శరసబయఖ చమట

94-238/38

తసడడ:డ మమరకసడతయగలల చమట
ఇసటట ననస:81-13-1131
వయసనస:25
లస: పప
94-241/93

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1131
వయసనస:40
లస: ససస స
94-240/334

94-240/318

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1131
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1131
వయసనస:24
లస: ససస స
6981 NDX1907379
పపరర: దనరగ భవరన కలరరకలల

94-240/323

తలర : ఆషరడఫ ననసర ఖమన పస
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1131
వయసనస:25
లస: ససస స
6978 NDX2263846
పపరర: సకజన కలరరకలల

6964 NDX1315894
పపరర: సనబభన భభషర షపక

6959 NDX0962704
పపరర: రరహనడ షపసక

తసడడ:డ సనభభన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశ నమకల
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జహమ గరర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:20
లస: పప
6975 NDX1957465
పపరర: అనసష కలరరకలల

94-240/320

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1130
వయసనస:23
లస: ససస స
6972 NDX2306405
పపరర: అహ మమద బభషర షపక

6961 NDX2456937
పపరర: ససదర డరర రరడడడ దడరరఎస

94-240/315

భరస : జజన షపసక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:57
లస: పప
6969 NDX2307122
పపరర: ఫరజజణడ షపక

94-240/317

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ దడరరఎస
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దడరరఎస
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:22
లస: పప
6966 NDX0962563
పపరర: అలమరభక షపక

6958 NDX1354448
పపరర: రరషక షపక

6956 NDX2350411
పపరర: సలమక పఠరన

తసడడ:డ అనసర బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : సనబభన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:49
లస: ససస స
6963 NDX2456929
పపరర: ససరరఖ తతజ రరడడ దడరరఎస

94-240/314

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1129
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : పపదమసరసనసల
ఇసటట ననస:81-13- 1129
వయసనస:35
లస: ససస స
6960 NDX0963983
పపరర: సలమమ షపక

6955 NDX2263994
పపరర: రరజసస షపక

6980 NDX1505801
పపరర: పడమలమ కటరర

94-238/39

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటరర
ఇసటట ననస:81-13-1132
వయసనస:30
లస: ససస స
94-240/335

6983 NDX2307098
పపరర: అజమగననసర షపక

94-240/336

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1132
వయసనస:41
లస: ససస స
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94-240/337

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కటరర
ఇసటట ననస:81-13-1132
వయసనస:22
లస: పప
6987 NDX2506699
పపరర: షహనడజ షపక

94-240/340

94-241/94

94-241/97

94-238/42

94-240/343

94-240/346

94-237/719

6997 NDX2193779
పపరర: వనసకటటససర గగపరస పపలపరటట

7000 NDX2256527
పపరర: షపల మమషష ఆరరపలర

7003 NDX2456804
పపరర: మమలమల షపక

7006 NDX0323238
పపరర: నసరజహనव షపకव

94-240/349

7009 NDX1200336
పపరర: వరరరఘవమక పరలమకరయల

94-238/43

భరస : ససరఖ వనసకట నడగమలలర శసరव రరవపव
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:38
లస: ససస స

7012 AP151000456311
పపరర: బగలలర మక కకసగర
భరస : పవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:61
లస: ససస స

6992 NDX0806331
పపరర: నరరష కలరరకలల

94-241/96

6995 NDX0805721
పపరర: కలరరకలల వరరసజననయగలలव

94-241/99

6998 NDX1907726
పపరర: షకకర పరషర షపక

94-238/44

తసడడ:డ పరరసజ పరషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:34
లస: పప
94-240/344

7001 NDX2167188
పపరర: జబన షపక

94-240/345

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:29
లస: ససస స
94-240/347

7004 NDX0390450
పపరర: శకనవరస గగపరస పపలపరల

94-241/100

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:51
లస: ససస స
94-237/720

7007 NDX2506897
పపరర: మగనరర పఠరన

94-240/348

భరస : ససలలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:31
లస: ససస స
94-240/350

భరస : శకనవరస రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:40
లస: ససస స
94-241/101

94-240/342

తసడడ:డ వనసకయఖव
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:66
లస: పప

భరస : అలబభబగव SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:34
లస: ససస స
7011 NDX0474676
పపరర: కళళఖణణ కకసగరव

94-241/98

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమరత SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:34
లస: ససస స
7008 NDX0963470
పపరర: షరహహనడ షపక

6994 AP151000456663
పపరర: వనసకటనరసయఖ కటభరర

6989 NDX2506731
పపరర: రబభలన షపక

తసడడ:డ వరరసజననయగలల కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:30
లస: పప

భరస : పసరర వల ఆరరపలర
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:27
లస: పప
7005 NDX1196856
పపరర: అల బభబగ SK SHAIK

94-241/95

తసడడ:డ శకనవరస గగపరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటససర గగపరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:21
లస: ససస స
7002 NDX2306363
పపరర: వనసకటటససర గగపరస పపలపరటట

6991 AP151000456318
పపరర: పదడకవత కలరరకలల

94-240/339

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసగగపరస
ఇసటట ననస:81-13-1134
వయసనస:52
లస: ససస స
6999 NDX2256519
పపరర: యమగన పపలపరటట

94-240/341

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:32
లస: పప
6996 NDX0946657
పపరర: రరజఖలకడక పపలపరటట

6988 NDX2506855
పపరర: హసససనడ షపక

6986 NDX2506889
పపరర: రజన కలరకలల

భరస : నరరష కలరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : దడవవద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:41
లస: ససస స
6993 NDX0805887
పపరర: నరసససహరరవప కలరరకలల

94-238/40

భరస : నరసససహరరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1133
వయసనస:30
లస: ససస స
6990 AP151000456664
పపరర: శకదతవ కటభరర

6985 NDX1733782
పపరర: లకడక దనరగ కలరరకలల

7010 NDX2506533
పపరర: జజన బభషర షపక

94-240/351

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:41
లస: పప
94-241/102

94-241/103
7013 AP151000456312
పపరర: ససరఖవనసకటనడగమలలర శసరరకవప కక

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:41
లస: పప
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7014 NDX0460634
పపరర: పవరషచసదడరరవప కకసగర

94-241/104

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:81-13-1135
వయసనస:72
లస: పప
7017 NDX1956152
పపరర: ససవర కలమమరర మరరబబ యయన

94-240/353

94-238/45

94-240/702

94-238/46

94-241/108

94-241/111

94-240/358

తసడడ:డ శకరరమలల గలర
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:53
లస: పప

7027 NDX2506681
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

7030 NDX0460600
పపరర: షసషరదతబగస షపక

7033 NDX1403435
పపరర: మమయమగన షపక

7036 NDX2306439
పపరర: మమబగ సనబభన షపక

94-241/113

7039 AP151000456791
పపరర: మహబమబగసభభన ఎస.కర

94-240/357

7042 NDX2825172
పపరర: రసబభబగ గలర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గలర
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:30
లస: పప

7022 NDX2306843
పపరర: అదధతఖ గడదస

94-240/356

94-241/1136
7025 NDX0390385
పపరర: మధనససధన రరవప కరమశశటట

7028 NDX1174168
పపరర: మమనరర పఠరన

94-241/107

భరస : ససలలమवన
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:29
లస: ససస స
94-241/109

7031 NDX0390351
పపరర: రహమమన షపక

94-241/110

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:36
లస: పప
94-237/722

7034 NDX1403427
పపరర: షకకల షపక

94-237/723

తసడడ:డ కరరమగలమర SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:42
లస: పప
94-240/359

7037 NDX0390344
పపరర: రరహనడ షపక

94-241/112

భరస : అబగదలకరరస
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:37
లస: ససస స
94-241/114

తసడడ:డ మదడరరసహహబ
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:72
లస: పప
94-240/703

94-241/105

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:57
లస: పప

భరస : మహబమబగసభభన
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:67
లస: ససస స
7041 NDX2851608
పపరర: సతఖనడరరయణ గలర

94-241/1135

భరస : షకకల SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1140
వయసనస:24
లస: పప
7038 AP151000456850
పపరర: అమనడబ ఎస.కర

7024 NDX2761153
పపరర: కరరమగన షపక

7019 NDX0991075
పపరర: మణణకసఠ ససహహచ

తసడడ:డ రవ శశఖర గడఎస
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:21
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:41
లస: పప
7035 NDX2305845
పపరర: తడజడకడ న షపక

94-240/355

తసడడ:డ షషకలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:22
లస: పప

భరస : రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:32
లస: ససస స
7032 NDX0460584
పపరర: మసరసన ఎస.కర

7021 NDX1354513
పపరర: కకటటశసరర మగవస

94-240/352

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1137
వయసనస:30
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : పపద అబగదలమర పటభన
ఇసటట ననస:81-13-1139
వయసనస:60
లస: ససస స
7029 NDX1174150
పపరర: ఆససయమ పఠరన

94-240/354

భరస : సనరరష మగవస
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:32
లస: పప
7026 NDX1733774
పపరర: అశకఫపన పటభన

7018 NDX2306892
పపరర: శకనవరస మమరరబబ యన

7016 NDX1956137
పపరర: రమఖ కకషష మరరబబ యయన

తసడడ:డ వనసకటపర మరరబబ యయన
ఇసటట ననస:81-13-1136
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటఅపర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:81-13-1136
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1138
వయసనస:64
లస: పప
7023 NDX2843860
పపరర: మధన సనధడన రరవప కరమశశటట

94-237/721

భరస : కరరమగలర MOHAMMAD
ఇసటట ననస:81-13-1136
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటపర మరరబబ యయన
ఇసటట ననస:81-13-1136
వయసనస:48
లస: ససస స
7020 NDX1957770
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కరమశశటట

7015 NDX0384313
పపరర: రజయమ మహమకద

7040 NDX1316017
పపరర: వనసకట రరవమమక అసచనల

94-240/360

భరస : వరసరసమ అసచనల
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:57
లస: ససస స
94-240/704

7043 NDX2834257
పపరర: వజయ బభబగ గలర

94-240/705

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గలర
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:27
లస: పప
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94-240/706

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గలర
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:24
లస: పప
7047 NDX0595694
పపరర: రరసబభబగ గరళళ

94-241/117

94-238/49

94-240/362

94-240/365

94-240/368

94-240/371

94-238/50

తసడడ:డ నబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1147
వయసనస:33
లస: పప

7057 NDX0964122
పపరర: బగడత సరహహబ షపక

7060 NDX2306124
పపరర: రరయమజ షపక

7063 NDX0964254
పపరర: గరలబ షపక

7066 NDX2506582
పపరర: నడగమణణ మరక

94-240/708

7069 NDX2850709
పపరర: రరహన షపక

94-240/366

7072 NDX2256618
పపరర: మమనస బభపనపలర
భరస : చకరపరణణ బభపనపలర
ఇసటట ననస:81-13-1148
వయసనస:36
లస: ససస స

7052 NDX0964148
పపరర: మలర క షపక

94-240/361

7055 NDX0964189
పపరర: ఖమదర భభషర షపక

94-240/364

7058 NDX2263820
పపరర: జజన బబగస షపక

94-240/367

భరస : అబగదల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:28
లస: ససస స
94-240/369

7061 NDX2305647
పపరర: బభబగ షపక

94-240/370

తసడడ:డ సపసధడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:29
లస: పప
94-240/372

7064 NDX2631547
పపరర: రరజజసనడ షపక

94-240/623

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:23
లస: ససస స
94-240/373

7067 NDX2852077
పపరర: జవనద పరష షపక

94-240/707

తసడడ:డ అమర ఖదర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1146
వయసనస:27
లస: పప
94-240/709

తసడడ:డ నజర ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1146
వయసనస:18
లస: ససస స
94-240/375

94-238/48

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:27
లస: పప

భరస : బభబగ రరవప మరక
ఇసటట ననస:81-13-1145
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : జవనద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1146
వయసనస:22
లస: ససస స
7071 NDX2062792
పపరర: రరజజసన షపక

94-240/363

తసడడ:డ జసగరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:79
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ రరవప మమరక
ఇసటట ననస:81-13-1145
వయసనస:26
లస: పప
7068 NDX2834018
పపరర: నజర షపక

7054 NDX1354521
పపరర: మరర బ షపక

7049 NDX1804807
పపరర: శకకరసత గళర

తసడడ:డ బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:29
లస: పప
7065 NDX1577933
పపరర: నవన బభబగ మమరక

94-241/118

తసడడ:డ మదధన భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:49
లస: పప

భరస : జసగరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1144
వయసనస:59
లస: ససస స
7062 NDX2410801
పపరర: బభబగ షపక

7051 NDX1095074
పపరర: సతఖనడరరయణ గరళళ

94-241/116

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప గళర
ఇసటట ననస:81-13-1142
వయసనస:25
లస: పప

భరస : బగడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసచలయఖ పరమగల
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:49
లస: పప
7059 NDX0962902
పపరర: ఫరరద బ షపక

94-238/47

తసడడ:డ శక రరమగలల
ఇసటట ననస:81-13-1142
వయసనస:43
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప పరమగల
ఇసటట ననస:81-13-1143
వయసనస:43
లస: ససస స
7056 NDX1607417
పపరర: నరసససహరరవప పరమగల

7048 NDX1733766
పపరర: దనరగ పడసరద గళర

7046 NDX0595702
పపరర: వజయ బభబగ గరళళ

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గరళళ
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-13-1142
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గళర
ఇసటట ననస:81-13-1142
వయసనస:25
లస: పప
7053 NDX1607425
పపరర: రమణమక పరమగల

94-241/115

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణव గరళళ
ఇసటట ననస:81-13-1141
వయసనస:30
లస: పప
7050 NDX1510396
పపరర: శకకరనస గళర

7045 NDX0595686
పపరర: వరణణ గరళళ

7070 NDX1200278
పపరర: సపసదడబ షపక

94-240/374

తసడడ:డ అలమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1147
వయసనస:43
లస: ససస స
94-240/376

7073 NDX2696888
పపరర: పబబన షపక

94-230/913

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:19
లస: పప
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94-240/377

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:22
లస: ససస స
7077 NDX2107184
పపరర: రరమజన బ షపక

94-240/380

94-240/383

94-240/386

94-240/389

94-240/392

94-238/52

94-241/119

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:33
లస: పప

7087 NDX2160927
పపరర: వనసకయఖ చసదనకలరర

7090 NDX0963884
పపరర: అశశక కలమమర ఇపపరరర

7093 NDX2852283
పపరర: వనసకట శవ బభసకర బబ లశశటట

7096 AP151000456665
పపరర: నడరరయణసరసమ కటభరర

94-240/714

7099 NDX1234335
పపరర: భభగఖ శక లకడక కకరకపరటట

94-240/390

7102 NDX1138429
పపరర: సనరరష కలమమర కకరకపరటట
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:38
లస: పప

7082 NDX2306165
పపరర: వనసకట రమణ బబవర

94-240/385

7085 MLJ3352135
పపరర: సప లలమన సలల
ర రర

94-240/388

7088 NDX0963728
పపరర: రమమదతవ ఇపపరరర

94-240/391

తసడడ:డ పపదద భమషయఖ ఇపపరరర
ఇసటట ననస:81-13-1151
వయసనస:29
లస: ససస స
94-240/393

7091 NDX0972836
పపరర: పపద భమషయఖ ఇపపరరర

94-240/394

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ ఇపపరరర
ఇసటట ననస:81-13-1151
వయసనస:50
లస: పప
94-240/711

7094 NDX2851426
పపరర: రరజఖ లకకక బబ లశశటట

94-240/712

తసడడ:డ వనసకట శవ బభసకర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1152
వయసనస:38
లస: ససస స
94-241/120

7097 NDX2799278
పపరర: పడవణ యమరర గడడ

94-240/713

తసడడ:డ వనణగ గగపరల యమరర గడడ
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:21
లస: ససస స
94-241/121

భరస : సనరరష కలమమర
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:28
లస: ససస స
94-241/123

94-240/382

తసడడ:డ ఏలయమ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-13-1150
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటభరర
ఇసటట ననస:81-13-1152
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:19
లస: పప
7101 NDX1138437
పపరర: నడగమలలర శసర రరవప కకరకపరటట

94-240/387

తసడడ:డ సనబబ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1152
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపర మరరబబ యయన
ఇసటట ననస:81-13-1152
వయసనస:25
లస: పప
7098 NDX2852135
పపరర: సనరరసధడ ఊటటకలరర

7084 AP151000456290
పపరర: డథరత సలల
ర రర

7079 NDX2305720
పపరర: రహమమన షపక

తసడడ:డ గగరర శసకర బబవర
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపదద భమషయఖ ఇపపరరర
ఇసటట ననస:81-13-1151
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-13-1152
వయసనస:43
లస: పప
7095 NDX1956129
పపరర: శకనవరస మరరబబ యయన

94-240/384

తసడడ:డ కకటయఖ చసదనకలరర
ఇసటట ననస:81-13-1150
వయసనస:54
లస: పప

భరస : పపదద భమషయఖ ఇపపరరర
ఇసటట ననస:81-13-1151
వయసనస:46
లస: ససస స
7092 NDX1698622
పపరర: షపక జజన బభషర

7081 MLJ3352051
పపరర: హహసపసనడస షపక

94-240/379

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:25
లస: పప

భరస : ఏలయమ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-13-1150
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయమ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-13-1150
వయసనస:44
లస: పప
7089 NDX0963645
పపరర: తరపతమక ఇపపరరర

94-240/381

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:40
లస: పప

భరస : ఏలయమ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:81-13-1150
వయసనస:41
లస: ససస స
7086 AP151000456291
పపరర: డతవడ సలల
ర రర

7078 NDX2305670
పపరర: రబభబన షపక

7076 MLJ1894484
పపరర: సరబర షపక

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ రససల ఎసపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:27
లస: పప
7083 MLJ3352150
పపరర: శరక సలల
ర రర

94-240/378

భరస : వనసకట రమణ బబవర
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1149
వయసనస:68
లస: ససస స
7080 NDX1316033
పపరర: భభషర ఎసపక

7075 NDX2350395
పపరర: రమణ బబవర

7100 NDX1174127
పపరర: లత కకరకపరటట

94-241/122

భరస : నడగరరజ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:38
లస: ససస స
94-241/124

7103 NDX2670289
పపరర: సరసత కకరకపరటట

94-241/1042

భరస : నడగమలలర శసర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1153
వయసనస:26
లస: ససస స
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94-241/131

7105 NDX1095033
పపరర: ఝమనసలకడక చసదనకలరర

తసడడ:డ రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1153 ,12TH LANE 3RD C
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:81-13-1154
వయసనస:27
లస: ససస స

7107 NDX1095181
పపరర: వనసకటరరవప చసదనకలరర

7108 NDX1907502
పపరర: వససథ లకడక ఆమనగసటట

94-241/127

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1154
వయసనస:32
లస: పప
94-240/397

7113 AP151000447283
పపరర: షరకకరర సయఖదव SAYAD

94-237/725

94-240/716

94-240/401

94-240/403

94-240/406

తసడడ:డ రరమచతసచతశసరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-13-1160
వయసనస:52
లస: పప

భరస : నడగ తషలసస రరస బటడ
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:25
లస: ససస స

94-238/1044

7120 MLJ3352176
పపరర: మసరసనసల షపక

7123 NDX2506632
పపరర: సరయనడధ చచడవరపప

94-240/718

94-240/399

7112 NDX0323311
పపరర: నజమమव షపకव

94-237/724

7115 NDX2306108
పపరర: ఖమజజ షపక

94-240/398

7118 MLJ3352184
పపరర: రసజజనబ షపక

94-240/400

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1159
వయసనస:36
లస: ససస స
94-240/402

7121 NDX1760595
పపరర: అసజన కలమమర కరకరర

94-238/53

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-13-1160
వయసనస:24
లస: పప
94-240/405

తసడడ:డ నడగ కకషష పడసరద చచడవరపప
ఇసటట ననస:81-13-1160
వయసనస:21
లస: పప

7124 NDX2506574
పపరర: వనసకట సరయ పవన కలమమర
కరకరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరప కరకరర
ఇసటట ననస:81-13-1160
వయసనస:21
లస: పప

7126 NDX0964312
పపరర: రరధడదతవ కరరసశశటట

7127 NDX0022335
పపరర: శవపడసరద కరరసశశటట

94-240/408

94-240/404

94-240/407

7129 NDX2506764
పపరర: శవరన బటభడ

తసడడ:డ గగరరనడథస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1161
వయసనస:50
లస: పప
94-240/409

భరస : గణణష కలమమర బటభడ
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:20
లస: ససస స
94-240/411

94-240/396

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1157
వయసనస:37
లస: పప

భరస : శవపడసరద కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1161
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కరరసశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1161
వయసనస:18
లస: పప
7131 NDX2256642
పపరర: దనరగ భవరన బటడ

7117 NDX2506798
పపరర: రరషక షపక

7109 NDX1956533
పపరర: పదడకవత ఆమనగసటట

భరస : ఖమజజव
ఇసటట ననస:81-13-1157
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1159
వయసనస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:81-13-1160
వయసనస:49
లస: ససస స

7128 NDX3158094
పపరర: అజయ కరరసశశటట

94-240/715

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1159
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1159
వయసనస:63
లస: ససస స

7125 NDX0964197
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కరకరర

7114 NDX3036118
పపరర: కరజ షపక

94-241/126

భరస : శకనవరస రరవప ఆమనగసటట
ఇసటట ననస:81-13-1155
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1157
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ షకరల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1157
వయసనస:20
లస: పప

7122 NDX0964239
పపరర: లకకక పదడకవత కరకరర

94-240/395

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-13-1155/2
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమరव SAYAD
ఇసటట ననస:81-13-1157
వయసనస:57
లస: ససస స

7119 NDX2113777
పపరర: రహహమగన షపక

7111 NDX2833994
పపరర: మరబ షపక

7106 AP151000456659
పపరర: రమమదతవ చసదనకలరర

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1154
వయసనస:50
లస: ససస స

తలర : పదడకవత ఆమనగసటట
ఇసటట ననస:81-13-1155
వయసనస:27
లస: ససస స

7110 NDX1907551
పపరర: వనణగ రసజత కలమమర
ఆమనగసటట
తలర : పదడకవత ఆమనగసటట
ఇసటట ననస:81-13-1155
వయసనస:25
లస: పప

7116 NDX2843886
పపరర: ఖజ షపక

94-241/125

7132 NDX2263895
పపరర: ఉమ మహహశసరర బటడ
భరస : ఉమ మహహశసర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:49
లస: ససస స

7130 NDX2506780
పపరర: వనసకట శవ పసనపపలలటట

94-240/410

భరస : అనల పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:21
లస: ససస స
94-240/412

7133 MLJ3711504
పపరర: గణణష కలమమర బటభడ

94-240/413

తసడడ:డ ఉమమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:31
లస: పప
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7134 NDX2306330
పపరర: నడగ తషలసస రరస బటడ

94-240/414

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:33
లస: పప
7137 NDX2256634
పపరర: కరరషరక షపక

94-240/417

94-240/420

94-238/933

94-240/423

94-240/426

94-240/429

94-240/432

భరస : రమమశ బభబగ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:30
లస: ససస స

7147 NDX1200294
పపరర: సప న సనలమసన షపక

7150 NDX1200310
పపరర: లకకక కలమమరర గగరకస

7153 NDX1200260
పపరర: శకలకకక బ

7156 NDX0963454
పపరర: గగవసదన బబ గరగరపప

94-235/803

7159 NDX1175942
పపరర: సరయ బభబగ అసచనల

94-240/424

7162 NDX1200252
పపరర: కకటటశసరమక ఏ
భరస : శవయఖ ఏ
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:49
లస: ససస స

7142 NDX2617637
పపరర: అబగదల ఖదర మహమకద

94-238/932

7145 NDX0963512
పపరర: సప న సయఖద

94-240/422

7148 NDX0816199
పపరర: షఫసయమ సనలమసనడ షపక

94-240/425

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:40
లస: ససస స
94-240/427

7151 NDX0816124
పపరర: బభజ షపక

94-240/428

తసడడ:డ జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:48
లస: పప
94-240/430

7154 NDX0816165
పపరర: లకడక బబ గగ రపప

94-240/431

భరస : పవరషచసదడ రరవప బబ గగ రపప
ఇసటట ననస:81-13-1167
వయసనస:48
లస: ససస స
94-240/433

7157 NDX0816173
పపరర: పవరష చసదడ రరవప బబ గగ రపప

94-240/434

తసడడ:డ చన గగరవయఖ బబ గగ రపప
ఇసటట ననస:81-13-1167
వయసనస:49
లస: పప
94-235/804

తసడడ:డ శవయఖ అసచనల
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:28
లస: పప
94-240/436

94-240/419

తసడడ:డ హహదడ సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పవరష చసదడరరవప బబ గరగరపప
ఇసటట ననస:81-13-1167
వయసనస:27
లస: పప

భరస : నగరన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:28
లస: ససస స
7161 NDX1956525
పపరర: పదక కనమరర పవడడ

94-240/421

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప బ
ఇసటట ననస:81-13-1167
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1167
వయసనస:73
లస: ససస స
7158 NDX1175959
పపరర: పరరసన షపక

7144 NDX1575333
పపరర: బబబ ఉదయ కరమశశటట

7139 NDX1956640
పపరర: రరమరరజ రరళళబసడడ

తసడడ:డ మమసర మహమకద
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:43
లస: పప

భరస : పడభభకర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ డతగ
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:54
లస: పప
7155 NDX1645797
పపరర: అననపవరష బబ లశశటట

94-238/54

తసడడ:డ ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:43
లస: ససస స
7152 NDX0964213
పపరర: పసచచయఖ డతగ

7141 NDX1577990
పపరర: ఫరరరనడ షపక

94-240/416

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరజ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:81-13-1164
వయసనస:42
లస: పప

భరస : మధనససధనరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమయన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:32
లస: ససస స
7149 NDX2263945
పపరర: గగలమరర బ షపక

94-240/418

భరస : షపక ఖయగఖస
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖదర మహమకద
ఇసటట ననస:81-13-1165
వయసనస:34
లస: ససస స
7146 NDX1200286
పపరర: ఫర జజనడ షపక

7138 NDX1956657
పపరర: ససత రరళళబసడడ

7136 NDX2306819
పపరర: ఉమమమహహశసర రరవప బటడ

తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ బటడ
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:54
లస: పప

భరస : రరమ రరజ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:81-13-1164
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:81-13-1164
వయసనస:77
లస: పప
7143 NDX2617595
పపరర: రరకరసన మహమకద

94-240/415

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-13-1163
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1164
వయసనస:20
లస: ససస స
7140 NDX2305910
పపరర: నరసససహ రరవప కరటటరర

7135 NDX2305878
పపరర: అనల పసనపపలమటట

94-240/435
7160 NDX1956731
పపరర: లకడక తరరపఠమక యయరరకబబ యన

భరస : నరసససహ రరవప యయరరకబబ యన
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:27
లస: ససస స
94-240/437

7163 NDX0504019
పపరర: సరయబభబగ అసచనల

94-240/438

తసడడ:డ శవయఖ అసచనల
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:29
లస: పప
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7164 NDX2113769
పపరర: బషసర షపక
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94-240/439

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:32
లస: పప
7167 AP151000456274
పపరర: సనలమసనడ షపక

94-240/440

తసడడ:డ వనసకట రతనస కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1169
వయసనస:46
లస: పప
94-240/442

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:52
లస: ససస స
7170 NDX2850717
పపరర: జరరనడ షపక

7165 NDX2129642
పపరర: రమమశ బభబగ కనమరర పవడడ

7168 NDX2305944
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

7171 NDX2851376
పపరర: బభజమక షపక

94-240/441

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప తమకన
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:38
లస: ససస స
94-240/443

తసడడ:డ శకలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:22
లస: పప
94-240/719

7166 NDX0963413
పపరర: లకడక వరసవ తమకన

94-240/444
7169 NDX0981274
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప తమకన

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప తమకన
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:42
లస: పప
94-240/720

7172 NDX2129659
పపరర: వనసకట మమధనరర తషమమల
పపసట
భరస : యగగరసధర తషమమల పపసట
ఇసటట ననస:81-13-1171
వయసనస:30
లస: ససస స

94-240/445

94-240/447

94-240/448

94-240/451

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : బభబ అల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1170
వయసనస:23
లస: ససస స

94-240/446
7173 AP151000456271
పపరర: సరమమమ జఖస
THUMMALAPENTA
భరస : ఉమమమహహశసరరరవప తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:81-13-1171
వయసనస:57
లస: ససస స

7174 MLJ1889310
పపరర: యగగసధర తషమకలపపసట

తసడడ:డ ఉమమమహహశసరరరవప తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:81-13-1171
వయసనస:33
లస: పప

7175 AP151000456269
పపరర: ఉమమమహహశసరరరవప
తషమకలపపసట
తసడడ:డ పపరయఖ తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:81-13-1171
వయసనస:65
లస: పప

7176 NDX0962944
పపరర: నడగలకడక దధవనసల

7177 NDX1907254
పపరర: సరయరరస చతగగ

7178 NDX0962498
పపరర: పవరష చసదడరరవప దధవనసల

94-240/449

భరస : పవరషచసదడరరవప దధవనసల
ఇసటట ననస:81-13-1172
వయసనస:36
లస: ససస స
7179 NDX3183332
పపరర: అజయ రఘగపత

తసడడ:డ రరసబభబగ చతగగ
ఇసటట ననస:81-13-1172
వయసనస:25
లస: పప
94-237/972

తసడడ:డ నడరరయణ రఘగపత
ఇసటట ననస:81-13-1172/1
వయసనస:19
లస: పప
7182 NDX3193570
పపరర: అజయ రఘగపత

94-240/723

94-240/453

తసడడ:డ సనబభబరరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:31
లస: ససస స

7183 NDX3202066
పపరర: అజయ రఘగపత

7186 AP151000456801
పపరర: మసరసన రరవప చతగగ

94-238/56

94-240/456

7189 NDX1118314
పపరర: సనమలత తషమకలపపసట
తషమకలపపసట
భరస : పడసరదన
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:39
లస: ససస స
7192 NDX0281949
పపరర: సనధడరరణణ ఆకలల
భరస : చతననకరశవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:39
లస: ససస స

7181 NDX3152949
పపరర: అసజల రఘగపత

94-240/722

భరస : నడరరయణ రరవప రఘగపత
ఇసటట ననస:81-13-1172/1
వయసనస:39
లస: ససస స
94-240/724

7184 NDX1200237
పపరర: సనబబరతనస చతసగగ

94-240/452

భరస : రరసబభబగ చతసగగ
ఇసటట ననస:81-13-1173
వయసనస:43
లస: ససస స
94-240/454

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప చతగగ
ఇసటట ననస:81-13-1173
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నసనన
ఇసటట ననస:81-13-1174
వయసనస:30
లస: పప
7191 NDX0963306
పపరర: అనతడ రరణణ యసడడపరటట

94-240/721

తసడడ:డ నడరరయణ రఘగపత
ఇసటట ననస:81-13-1172/1
వయసనస:19
లస: పప

భరస : మసరసనడడవప చతగగ
ఇసటట ననస:81-13-1173
వయసనస:50
లస: ససస స
7188 NDX1577776
పపరర: రరసబభబగ నసనన

7180 NDX3156437
పపరర: నడరరయణ రఘగపత

తసడడ:డ రరమమరరవప దధవనసల
ఇసటట ననస:81-13-1172
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ హననమయఖ రఘగపత
ఇసటట ననస:81-13-1172/1
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రఘగపత
ఇసటట ననస:81-13-1172/1
వయసనస:19
లస: పప
7185 AP151000456264
పపరర: ఝమనసరరణణ చతగగ

94-240/450

7187 NDX1577784
పపరర: సననత నసనన

94-238/55

భరస : రరసబభబగ నసనన
ఇసటట ననస:81-13-1174
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/57

7190 NDX1843383
పపరర: అదధ లకడక సససగర

94-240/455

తలర : శశషష బభబగ సససగర
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:24
లస: ససస స
94-240/457

7193 NDX0962894
పపరర: మమరర రరణణ కకపపరల

94-240/458

భరస : పడసరద కకపపరల
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:41
లస: ససస స
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7194 NDX0604173
పపరర: మణణఖసట చతగగ
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94-240/459

తసడడ:డ మసరసన రరవప చతగగ
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:28
లస: పప
7197 NDX1956558
పపరర: మఫసజదదదన షపక

94-240/462

94-238/59

94-238/1045

94-240/466

94-240/469

94-240/725

94-237/726

భరస : మహహష నసదధకసటట
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:45
లస: ససస స

7207 NDX2486330
పపరర: శవశసకర పలర పపననన

7210 NDX2193720
పపరర: రరసబభబగ బబ యయ

7213 NDX2965580
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

7216 NDX1698671
పపరర: నససమమ షపక

94-240/472

7219 NDX1069285
పపరర: రహమత షపక షపక

94-240/467

7222 AP151000456251
పపరర: జజననబ షపక షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:50
లస: ససస స

7202 NDX2684025
పపరర: రరజ కకటటనరర

94-238/934

7205 NDX2486348
పపరర: వనసకటటష పలర పపననన

94-240/465

7208 NDX0504415
పపరర: అసకరరజ చసదడ

94-240/468

తసడడ:డ రమణ చసదడ
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:35
లస: పప
94-240/470

7211 NDX2677086
పపరర: లకడక పప టటనరర

94-240/624

భరస : చసదడ రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:54
లస: ససస స
94-226/1376

7214 NDX3178415
పపరర: కరథధ జబ షపక

94-240/726

భరస : దడదడవల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1177
వయసనస:69
లస: ససస స
94-238/61

7217 NDX2027150
పపరర: మలన షపక

94-240/471

భరస : ఛడన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:29
లస: ససస స
94-240/473

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:30
లస: ససస స
94-240/475

94-238/58

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:28
లస: పప

భరస : నడగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:29
లస: ససస స
7221 MLJ1886928
పపరర: దనరగ నసదధకసటట

94-240/464

తసడడ:డ షకకర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1177
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనన SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:36
లస: పప
7218 NDX1140375
పపరర: మగకకసయర భభషర షపక

7204 NDX2486322
పపరర: అననపవరష పలర పపననన

7199 NDX1577826
పపరర: అశశక నడయగడడ పలర పపణణన

తసడడ:డ చసదడ రరవప కకటటనరర
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ మకకరశ రరడడడ బబ యయ
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరసయఖ పప టటనరర
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:56
లస: పప
7215 NDX0978114
పపరర: చడన భభషర షపక SHAIK

94-238/60

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:38
లస: పప
7212 NDX2761088
పపరర: చసదడ రరవప పప టటనరర

7201 NDX1957747
పపరర: ఆదధనడరరయణ పలర పపననన

94-240/461

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ పలర పపణణన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:29
లస: పప

భరస : ఆదధనడరరయణ పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:29
లస: పప
7209 NDX2486314
పపరర: ఆసజననయగలల మలలర ల

94-240/463

తసడడ:డ నరసససహరరవప పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13--1176
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:23
లస: ససస స
7206 NDX2486355
పపరర: అశశక నడయగడడ పలర పపననన

7198 AP151000456629
పపరర: రరసబభబగ చతగ

7196 NDX0504308
పపరర: పవన మధన కలమమర చతగగ

తసడడ:డ మసరసన రరవప చతగగ
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప చతగ
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ పలర పపననన
ఇసటట ననస:81-13-1176
వయసనస:29
లస: పప
7203 NDX2719557
పపరర: షబభన షపక

94-240/460

తసడడ:డ అమరయఖ సససగర
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగననఫ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1175
వయసనస:37
లస: పప
7200 NDX1957887
పపరర: వనసకటటశ పలర పపననన

7195 NDX1843441
పపరర: శశషష బభబగ సససగర

7220 NDX2263853
పపరర: బశరరనననసర షపక

94-240/474

భరస : మమబగ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:41
లస: ససస స
94-240/476

7223 NDX2256600
పపరర: లకడక కనఖకలమమరర మదనద

94-240/477

భరస : ఉపపసదడ రరవప మదనద
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:61
లస: ససస స
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94-240/478

భరస : సపసద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:66
లస: ససస స
7227 AP151000456250
పపరర: జజనన షపక

94-240/481

94-237/729

94-238/62

94-240/483

94-240/486

94-240/489

7232 NDX2673945
పపరర: రరహన షపక

94-237/825

7234 NDX1069202
పపరర: మమలమబ షపక షపక

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:25
లస: ససస స
94-238/63

7237 NDX0964353
పపరర: ఖమజజ సయఖద

7240 NDX1069228
పపరర: జరరనడ షపక

7243 NDX2506673
పపరర: మహమకద అససఫ షపక

94-240/492

7246 NDX1200203
పపరర: బభషర షపక

94-240/484

94-240/495

7251 NDX1614404
పపరర: షపక మరరవల SHAIK

94-237/732

7249 NDX2256501
పపరర: మమహత పడవన షపక

94-240/487

తసడడ:డ మమలమనడ
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:25
లస: పప

7238 NDX1069251
పపరర: సకకనడ షపక

94-240/485

7241 MLJ3352317
పపరర: నససమమ షపక

94-240/488

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:45
లస: ససస స
94-240/490

7244 NDX0963520
పపరర: మరర సయఖద

94-240/491

తసడడ:డ భభషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:31
లస: పప
94-240/493

7247 NDX2306504
పపరర: అల షపక

94-240/494

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:45
లస: పప
94-240/496

తసడడ:డ మమబగ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179/1
వయసనస:25
లస: ససస స
7252 NDX1246792
పపరర: ఫసరగజ షపక షపక

94-240/482

భరస : బభషష
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:38
లస: పప

7248 NDX2193738
పపరర: వనసకట శవ చతననకరశవరరవప
ఆకలల
తసడడ:డ పరనకరలల ఆకలల
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:50
లస: పప

7235 NDX0963017
పపరర: పరరసన షపక
భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:35
లస: పప

94-237/730

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : కమమబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:70
లస: ససస స
7245 NDX0962910
పపరర: భభషర షపక

94-237/728

భరస : మగనడన సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : నడసర
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:34
లస: ససస స
7242 AP151000456249
పపరర: మమలమబ షపక

7229 NDX0977959
పపరర: అశశక కలమమర సససహదధడ
SIMHADRI
తసడడ:డ శకనవరసరరవప SIMHADRI
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:31
లస: పప

భరస : కమమల
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:32
లస: ససస స
7239 NDX1069210
పపరర: నజరరన షపక

7231 NDX0977983
పపరర: కరరమగలమర షపక SHAIK

94-240/480

94-237/727

తసడడ:డ కమమల SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:35
లస: పప

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:52
లస: ససస స
7236 NDX0962720
పపరర: ఫరరరనడ షపక

7228 NDX1935602
పపరర: శవ కలమమర మమజరటట

7226 NDX1200211
పపరర: ససధడన షపక

తసడడ:డ అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:39
లస: పప

తలర : అనససరఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ కమల హమకద SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1179
వయసనస:34
లస: పప
7233 NDX1069236
పపరర: ఫరతమ సయఖద సపసడ

94-240/479

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ మదడర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1178
వయసనస:52
లస: పప
7230 NDX0978296
పపరర: ఎనడనగమర షపక SHAIK

7225 NDX2062768
పపరర: మసరసన షపక

7250 NDX1614396
పపరర: షపక మసరసన బ SHAIK

94-237/731

భరస : మరవల SHAIK
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:31
లస: ససస స
94-238/64

7253 NDX2263747
పపరర: హమదనల షపక

94-240/498

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:33
లస: ససస స

Page 246 of 331

7254 NDX0963322
పపరర: ఆరరఫపననసర సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-240/499

భరస : కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:37
లస: ససస స
7257 NDX0962522
పపరర: కరరమమన షపక

94-240/502

94-240/505

94-240/508

94-240/511

94-240/514

94-238/65

94-240/518

తసడడ:డ వనసకట రమణ బభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:33
లస: పప

7267 MLJ3352226
పపరర: పదక అసకస

7270 AP151000456754
పపరర: సతఖనడనరరయణ అసకస

7273 NDX2256576
పపరర: ససలమర బ షపక

7276 NDX2506715
పపరర: శకనవరసనలల ఈరర

94-240/730

7279 NDX2856698
పపరర: వనసకటటష మటటట

94-240/512

7282 NDX2263713
పపరర: లమవణఖ అమర
భరస : హరర పడసరద అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183/1
వయసనస:25
లస: ససస స

7262 NDX2306306
పపరర: ఖళ షపక

94-240/507

7265 NDX2012847
పపరర: మత మసరసన బ షపక

94-240/510

7268 NDX1822049
పపరర: పవన కలమమర మసలస

94-240/513

తసడడ:డ రరమయఖ మసలస
ఇసటట ననస:81-13-1182
వయసనస:32
లస: పప
94-240/515

7271 NDX3058534
పపరర: శవ సరయ కకరణ అసకస

94-240/727

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అసకస
ఇసటట ననస:81-13-1182
వయసనస:18
లస: పప
94-240/516

7274 NDX2062800
పపరర: రమమదతవ ఏరర

94-240/517

భరస : శకనవరసనలల ఏరర
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:43
లస: ససస స
94-240/519

7277 NDX2852705
పపరర: సతఖనడరరయణ పప టటట

94-240/729

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ పప టటట
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:65
లస: పప
94-240/731

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మటటట
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:31
లస: పప
94-241/128

94-240/504

భరస : అబగదల రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1181
వయసనస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఈరర
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:46
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:59
లస: ససస స
7281 NDX2161131
పపరర: హరరపస
డ రద అమర

94-240/509

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:53
లస: ససస స
7278 NDX2850725
పపరర: సతఖవత పప టటట

7264 MLJ1888593
పపరర: ససజయరరణణ మదస
ద రర

7259 AP151000456246
పపరర: రహహమమన సయఖద

తసడడ:డ ఖనదనదస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజ అసకస
ఇసటట ననస:81-13-1182
వయసనస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:50
లస: ససస స
7275 NDX2256568
పపరర: కరరమమన షపక

94-240/506

భరస : సతఖనడనరరయణ అసకస
ఇసటట ననస:81-13-1182
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వనలలగగబసటర
ఇసటట ననస:81-13-1182
వయసనస:38
లస: పప
7272 NDX1733733
పపరర: కలమమరర అమర

7261 NDX0962530
పపరర: ఫయమజ షపక

94-240/501

భరస : హహసపసనव సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:81-13-1181
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1181
వయసనస:24
లస: పప
7269 NDX1956715
పపరర: రరమకకషష వనలలగగబసటర

94-240/503

తసడడ:డ మమలమనడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:44
లస: పప
7266 NDX2012854
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

7258 NDX2263879
పపరర: కరరమమన షపక

7256 NDX0962480
పపరర: మమలమనడ షపక

తసడడ:డ మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:27
లస: పప
7263 NDX0962464
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

94-240/500

భరస : మమలమనడ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1180
వయసనస:44
లస: ససస స
7260 NDX2174118
పపరర: జకకర హససన మహమకద

7255 NDX0962514
పపరర: ఆషర షపక

7280 NDX2958635
పపరర: నగరష పప టటట

94-240/732

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:81-13-1183
వయసనస:31
లస: పప
94-240/520

7283 NDX2306074
పపరర: అశశక కలమమర అమర

94-240/521

తసడడ:డ వనసకట రమణ బభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183/1
వయసనస:32
లస: పప
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94-240/522

తసడడ:డ వనసకట రమణ బభబగ అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183/1
వయసనస:33
లస: పప
7287 NDX2506723
పపరర: కరరమమన షపక

94-240/525

94-240/528

94-240/531

94-238/66

94-240/536

94-240/539

94-240/542

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:72
లస: ససస స

7297 NDX0816181
పపరర: బగజతడబ సయఖద

7300 NDX2164358
పపరర: మహబమబ సనభభన షపక

7303 NDX2062776
పపరర: సనబభబరరవప బసడర

7306 NDX2506814
పపరర: శరకవణణ బబ యపరటట

94-240/734

7309 NDX2708931
పపరర: హరర వరర న ఒరరస

94-240/534

7312 NDX2749380
పపరర: వనసకట రరవప పపలర స శశటట
తసడడ:డ బల కకటట పపలర స శశటట
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:50
లస: పప

7292 NDX1733725
పపరర: నడగలకడక కటభరర

94-240/530

7295 NDX0963207
పపరర: శవయఖ పప కల

94-240/533

7298 NDX0816215
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

94-240/535

భరస : సయఖద మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:51
లస: ససస స
94-240/537

7301 NDX2169184
పపరర: జలమన షపక

94-240/538

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:26
లస: పప
94-240/540

7304 NDX0816322
పపరర: మమలమల సయఖద

94-240/541

తసడడ:డ సయఖద ఈసనబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:60
లస: పప
94-240/543

7307 NDX3186616
పపరర: నడగమక బబ యపరటట

94-240/733

భరస : అరజసయమ రరవప
ఇసటట ననస:81-13-1189
వయసనస:77
లస: ససస స
94-2/1243

తసడడ:డ మలహరరరనడ రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:18
లస: పప
94-140/560

94-240/527

తసడడ:డ సరసబయఖ పప కల
ఇసటట ననస:81-13-1185
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1189
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-13-1189
వయసనస:45
లస: ససస స
7311 NDX2598399
పపరర: సరవతడ శకగరరర

94-240/532

తసడడ:డ రరమగలల బసడర
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1188
వయసనస:65
లస: పప
7308 NDX3187929
పపరర: వనసకటటశసరమక బబ యపరటట

7294 NDX0963546
పపరర: కకషషకలమమరర పప కల

7289 NDX0749168
పపరర: నడగమర వల షపక

తసడడ:డ హరర బభబగ కటభరర
ఇసటట ననస:81-13-1185
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:27
లస: పప
7305 MLJ1896711
పపరర: అనడసర షపక

94-240/529

తసడడ:డ మమలమలव సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సనబభబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:52
లస: ససస స
7302 NDX2167311
పపరర: బభజ షపక

7291 NDX2506525
పపరర: నడసర వల షపక

94-240/524

తసడడ:డ అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:34
లస: పప

భరస : శవయఖ పప కల
ఇసటట ననస:81-13-1185
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవ
ఇసటట ననస:81-13-1187
వయసనస:34
లస: పప
7299 AP151000456843
పపరర: అననరరధ బసడర

94-240/526

తసడడ:డ నడసర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:69
లస: పప

భరస : హరరబభబగ కటరర
ఇసటట ననస:81-13-1185
వయసనస:38
లస: ససస స
7296 NDX1321728
పపరర: అశశక బభబగ పశరఖవపల

7288 NDX0022301
పపరర: రరమకకకషష మరరకబబ యన

7286 NDX0504191
పపరర: అఫపప ననసర షపక

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపర మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలనబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:40
లస: పప
7293 NDX1577925
పపరర: నడగ మలలర సవరర కటరర

94-240/523

తసడడ:డ సనబబ రరవప అమర
ఇసటట ననస:81-13-1183/1
వయసనస:57
లస: పప

భరస : నడసర వల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1184
వయసనస:54
లస: ససస స
7290 AP151000456818
పపరర: కరరమగలమర షపక

7285 NDX2306868
పపరర: వనసకట రమణ బభబగ అమర

7310 NDX2708923
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ఒరరస

94-3/1344

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఒరరస
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:46
లస: పప
94-239/1013

7313 NDX2749406
పపరర: తతజశసన పపలర స శశటట

94-239/1014

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలర స శశటట
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:20
లస: ససస స
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పపరర: ఖమజజ షపక
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94-240/544

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:40
లస: పప
7317 NDX2626307
పపరర: ఆదధనడరరయణ శక గరరర

94-240/627

94-240/735

94-213/811

94-240/545

94-240/738

94-238/68

94-240/550

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:20
లస: పప

7327 NDX0281204
పపరర: రమణ కకమటననన

7330 NDX3031093
పపరర: శకనవరసరరవప మదనదల

7333 NDX1200096
పపరర: నడగ కరమమకక బ

7336 MLJ1889591
పపరర: కనకదనరగ బళళ

94-240/553

7339 MLJ1892041
పపరర: బభజ షపక

94-240/546

7342 NDX0774349
పపరర: అనతడ ఎస ఎస
తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:32
లస: ససస స

7322 NDX2852325
పపరర: హరరవరర న ఒరరస

94-240/737

7325 NDX2648939
పపరర: సరసబశవరరవప చతసబబటట

94-238/935

7328 NDX2222776
పపరర: సరసబశవ రరవప కకమటననన

94-240/547

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమటననన
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:53
లస: పప
94-243/1151

7331 NDX2989408
పపరర: నడగ లకడక బలర

94-235/917

భరస : అదధ నడరరయణ బలర
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:30
లస: ససస స
94-240/548

7334 AP151000456219
పపరర: నడగమలలర శసరర బళళ

94-240/549

భరస : నడగలసగస బళళ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:42
లస: ససస స
94-240/551

7337 AP151000456217
పపరర: ఆదతమక బళళ

94-240/552

భరస : వరభదడయఖ బళళ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:82
లస: ససస స
94-240/554

తసడడ:డ ఖమదరరస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:45
లస: పప
94-240/739

94-240/629

తసడడ:డ శకశశలస
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:28
లస: పప

భరస : శవకలమమర బళళ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:25
లస: పప
7341 NDX2951747
పపరర: మమలక బభష షపక

94-238/67

తసడడ:డ నడగ లసగస బ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : పప తషలలరయఖ బళళ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:45
లస: ససస స
7338 NDX1843557
పపరర: ఆషసక షపక

7324 NDX1420090
పపరర: మలలర శసరర మదనదల మదనదల

7319 NDX2674570
పపరర: రవ తతజ పపలర స శశటట

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ సనబబ రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:44
లస: పప
7335 AP151000456218
పపరర: నడగమలలర శసరర బళళ

94-240/736

భరస : సరసబశవ రరవప కకమటననన
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకశశలస చతసబబటట
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:27
లస: పప
7332 NDX1177575
పపరర: నడగలసగస బళర బలర

7321 NDX2762235
పపరర: బడహక అసజమక ఒరరస

94-240/626

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలర స శశటట
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కకమటననన
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:43
లస: ససస స
7329 NDX3173952
పపరర: సరసబశవ రరవప చతసబబటట

94-240/628

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకశశలస చతమమకటట
ఇసటట ననస:81-13-1191
వయసనస:22
లస: ససస స
7326 NDX2222784
పపరర: రమణ కకమటననన

7318 NDX2626315
పపరర: సరససత శక గరరర

7316 NDX2617348
పపరర: ఆదధనడరరయణ శకగరరర

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:50
లస: పప

భరస : అదధ నడరరయణ శక గరరర
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప పపలర స శశటట
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:47
లస: ససస స
7323 NDX2678233
పపరర: లకడక తరరపటమక చతమమకటట

94-240/625

భరస : శవ పడసరద శక గరరర
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద శక గరరర
ఇసటట ననస:81-13-1190
వయసనస:49
లస: పప
7320 NDX2749364
పపరర: లలత దతవ పపలర స శశటట

7315 NDX2626323
పపరర: సరవతడ శక గరరర

7340 AP151000456795
పపరర: పప తషలలరయఖ బళళ

94-240/555

తసడడ:డ వరభదడయఖ బళళ
ఇసటట ననస:81-13-1192
వయసనస:50
లస: పప
94-238/69

7343 NDX2456754
పపరర: రరకరసనడ షపక

94-240/556

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:22
లస: ససస స
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94-240/557

తసడడ:డ ఇననయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:31
లస: ససస స

7345 NDX2256592
పపరర: మహబమబభ పఠరన

94-240/558

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:31
లస: ససస స

7347 NDX2256543
పపరర: గగససయమ పఠరన

94-240/560

భరస : షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:73
లస: ససస స

7348 NDX0772624
పపరర: సనధదర మపరరస

94-240/563

తసడడ:డ నడగభమషణస మపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:58
లస: పప
7353 AP151000456214
పపరర: జజసఫసన మలర వరపప

7351 NDX2306231
పపరర: షరరఫ పఠరన

94-240/561

భరస : వనసకయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:62
లస: ససస స

94-240/564

94-240/569

తసడడ:డ వనసకయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:50
లస: పప

94-240/562

7352 NDX1438762
పపరర: శవ కలమమరర మలర వరపప

94-240/567 7355 NDX2222743
7354 NDX2222859
పపరర: PRAVEEN కలమమర మలర వరపప
పపరర: పడదదప కలమమర మలర వరపప

7357 NDX2954832
పపరర: ఫజల షపక

94-240/565

భరస : బభలసరసమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలసరసమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:21
లస: పప

7356 NDX1354562
పపరర: బభల సరసమ మలర వరపప

7349 NDX0604678
పపరర: మసరసన వల పఠరన
తసడడ:డ షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:78
లస: పప
94-240/566

94-240/559

భరస : కరరమగలమర శయయద
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:81-13-1193
వయసనస:36
లస: పప

7350 NDX1354430
పపరర: ఇననయఖ మపరరస

7346 NDX2307155
పపరర: షమకద శయయద

94-240/568

తసడడ:డ బభలసరసమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:23
లస: పప
94-240/740

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:26
లస: పప

7358 NDX2834141
పపరర: ఫఏజనడ షపక

94-240/741

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1194
వయసనస:19
లస: ససస స
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7359 NDX3198934
పపరర: నడగ కలమమరర తషమకల

94-238/1046

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ తషమకల
ఇసటట ననస:81-13-1196
వయసనస:38
లస: ససస స
7362 NDX1037498
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప
మగరరకకపవడడ
తసడడ:డ మసరసన రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1196
వయసనస:49
లస: పప

94-240/572

7365 MLJ3352242
పపరర: వనసకటటశసరరకవప జరరగర

94-240/574

తసడడ:డ రరఘవయఖ జరరగర
ఇసటట ననస:81-13-1197
వయసనస:43
లస: పప
7368 NDX1354372
పపరర: అనససయ ననలర లరర

తసడడ:డ రసగర రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:29
లస: పప

94-240/571
7361 NDX2350486
పపరర: కలమమర వనసకట మణణకసఠ
గగపరస మగరరకకపవడడ
తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1196
వయసనస:21
లస: పప

7363 NDX2831162
పపరర: మధనమత మగరరకకపవడడ

7364 NDX1354398
పపరర: జయలకకక జజరరగర

94-240/742

94-240/577

భరస : వనసకటటశసర రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-13-1197
వయసనస:37
లస: ససస స

7366 NDX1200088
పపరర: రరఘవయఖ జ

7367 NDX1354364
పపరర: ఆదధలకకక పరతతరర

94-240/575

7369 NDX1200344
పపరర: కరరమగననసర షపక

7372 NDX0963967
పపరర: మరరవల సయఖద
తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:29
లస: పప

94-240/576

భరస : వనసకటటశసర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:34
లస: ససస స
94-240/578

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:58
లస: ససస స
94-240/580

94-240/573

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1196
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జ
ఇసటట ననస:81-13-1197
వయసనస:68
లస: పప

భరస : రసగర రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:51
లస: ససస స
7371 NDX1354380
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ననలర లరర

94-240/570
7360 NDX2305654
పపరర: కలమమర వనసకట మణణకసఠ
మగరరకకపవడడ
తసడడ:డ వనసకట కకటటశసరరరవప మగరరకకపవడడ
ఇసటట ననస:81-13-1196
వయసనస:21
లస: పప

7370 NDX1200062
పపరర: అచచమక కకసడ

94-240/579

భరస : సనబబయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:68
లస: ససస స
94-240/581

7373 NDX0772608
పపరర: కకటటశసర రరవప కరత

94-240/582

తసడడ:డ రసగరరరవప కరత
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:36
లస: పప
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7374 NDX1037464
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ మదనద

94-240/583

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప మదనద
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:24
లస: పప
94-238/70

భరస : రవబభబగ
ఇసటట ననస:81-13-1375
వయసనస:32
లస: ససస స
94-238/73

తసడడ:డ మసరసనव व
ఇసటట ననస:81-13-1378
వయసనస:45
లస: పప
94-238/76

తసడడ:డ బభబభషమగ
ర దదదన
ఇసటట ననస:81-13-1384
వయసనస:37
లస: ససస స
94-238/79

తసడడ:డ జమమలలదధదన
ఇసటట ననస:81-13-1384
వయసనస:71
లస: పప

94-238/74

7384 MLJ3347606
పపరర: షసషషననసర షపక

7387 NDX3262987
పపరర: సనరరశ రసగనపరలలస

94-238/81

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:81-14-1165
వయసనస:32
లస: పప

7390 NDX1958141
పపరర: నససమమ సయఖద

94-238/77

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-14-1200
వయసనస:42
లస: పప

7393 NDX2846731
పపరర: నడగ లకడక చచడస

94-214/957

తసడడ:డ మదడరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1204
వయసనస:25
లస: పప

7396 NDX2850568
పపరర: రజయ షపక

94-238/82

భరస : బగజర చనసడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:45
లస: ససస స

7399 NDX2456168
పపరర: ఖమరరననసర షపక

94-238/1047

7402 AP151000453621
పపరర: ఖమదరరబ షపకव షపక
భరస : ఖమశసషరव
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:48
లస: ససస స

7385 MLJ3342540
పపరర: బభబభజమమలలదదదన షపక

94-238/78

7388 NDX1059641
పపరర: రమమష వజయరరత వజయమరత

94-238/80

7391 AP151000450097
పపరర: శకనన బబ టర व బబ టర

94-238/83

7394 NDX3094810
పపరర: లమల బఇవనస షపక

94-238/1048

భరస : మమధడర వలర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1204
వయసనస:64
లస: ససస స
94-238/1050

7397 NDX3089182
పపరర: నససమ షపక

94-240/745

తసడడ:డ గగస బభష షపక
ఇసటట ననస:81-14-1204
వయసనస:24
లస: ససస స
94-238/85

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:22
లస: ససస స
94-238/87

94-238/75

తసడడ:డ ససదదయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1200
వయసనస:41
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1204
వయసనస:20
లస: ససస స
94-163/1207

7382 NDX1733915
పపరర: సనబభబరరవప సప మగ

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-14-123
వయసనస:42
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప చచడస
ఇసటట ననస:81-14-1201
వయసనస:25
లస: ససస స
94-238/1049

94-238/72

తసడడ:డ బభబభబభషరరరదదదన व
ఇసటట ననస:81-13-1384
వయసనస:36
లస: పప

భరస : మరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-14-1200
వయసనస:34
లస: ససస స
94-238/84

7379 NDX0082578
పపరర: రమణమక బతష
స ల బతష
స ల

తసడడ:డ కకటట రతనస సప మగ
ఇసటట ననస:81-13-1379
వయసనస:74
లస: పప

తసడడ:డ తడపపరయఖ రసగనపరలలస
ఇసటట ననస:81-14
వయసనస:30
లస: పప

7389 NDX1177567
పపరర: వనసకట మసరసన రరవప నసదధకటటట

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:42
లస: ససస స

7381 NDX1934919
పపరర: హరర శసకర సప మగ

94-240/585

భరస : హననమయఖ
ఇసటట ననస:81-13-1375
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : బభబభషసషషదదదన
ఇసటట ననస:81-13-1384
వయసనస:64
లస: ససస స

7386 MLJ3342375
పపరర: బభబభషసషషదధదన షపక

7401 NDX1698234
పపరర: మసరసన బ షపక

94-238/71

తసడడ:డ సనబభబరరవప సప మగ
ఇసటట ననస:81-13-1379
వయసనస:38
లస: పప

7383 MLJ3347598
పపరర: హససనడ షపక

7398 NDX2605491
పపరర: వరలకడక చనసడసరర

7378 NDX0703819
పపరర: లకకకనరసమక బతష
స ల

7376 NDX1843524
పపరర: రసగర రరవప ననలర లరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:81-13-1375
వయసనస:41
లస: ససస స

7380 MLJ1897826
పపరర: చననసపసదనలలव షపకव

7395 NDX3166725
పపరర: మమలక షపక

94-240/584

తసడడ:డ చతననయఖ కరత
ఇసటట ననస:81-13-1198
వయసనస:64
లస: పప

7377 NDX0761833
పపరర: గగవసదమక బతష
స ల

7392 NDX1958943
పపరర: మరర సయఖద

7375 NDX0772616
పపరర: రసగరరరవప కరత

7400 NDX1117969
పపరర: మహహమగననసర షపక షపక

94-238/86

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/88

7403 AP151000453510
పపరర: ఆబదడ షపకव షపక

94-238/89

భరస : మమలమలव
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:65
లస: ససస స
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94-238/90

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:21
లస: పప
7407 NDX2547966
పపరర: బసడడరర ససపపరష

94-238/936

94-238/95

94-238/98

7411 NDX1069152
పపరర: ఆదధలకడక నసబగరర

7414 NDX1068832
పపరర: వరయఖ కర

94-238/101

7417 NDX1577867
పపరర: హసపసనసఅల షపక

7420 NDX0339564
పపరర: మహబగననసర షపక

భరస : వనసకట పవన లకడక సనరరశ నసబమరర
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : గగసససథడన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1207
వయసనస:38
లస: ససస స

7422 NDX0335232
పపరర: గగసససధడన షపకव షపక

7423 NDX0841387
పపరర: సయఖద యమనసव

94-238/106

తసడడ:డ మహకదర రరఫव
ఇసటట ననస:81-14-1207
వయసనస:44
లస: పప
7425 MLJ1888957
పపరర: నసరర హన షపక

94-238/109

తసడడ:డ షపక జలమన
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:20
లస: పప

94-238/99

94-238/112

7429 NDX1577800
పపరర: జలమన షపక

94-238/102

7432 NDX1247006
పపరర: ఫరతమ షపక షపక
భరస : సపసదడ
ఇసటట ననస:81-14-1209
వయసనస:32
లస: ససస స

7412 NDX1247113
పపరర: వజయభభసకర చలర గసడర

94-238/97

7415 NDX1247519
పపరర: ఆదధనడరరయణ కలసదనరర

94-238/100

94-238/103
7418 NDX2316750
పపరర: నడగ మహన దతష
స నసబమరర

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:63
లస: పప
94-238/104

7421 MLJ1886480
పపరర: లకడకव ససరరव

94-238/105

భరస : వనసకటనడగరశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-14-1207
వయసనస:58
లస: ససస స
94-238/107

7424 NDX2530129
పపరర: అమర బభష షపక

94-238/108

తసడడ:డ ససదడన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1207
వయసనస:20
లస: పప
94-238/110

7427 NDX0999649
పపరర: వమలమక కకరరటటపరటట

94-238/111

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:57
లస: ససస స
94-238/113

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:46
లస: పప
94-238/1223

94-238/94

తసడడ:డ రరమరరడడడ కలసదనరర
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:46
లస: పప

భరస : మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:33
లస: పప
7431 NDX3300167
పపరర: షపక అబగదల రహమమన

7426 NDX1733865
పపరర: ఫరతమమ సహన

7409 NDX0817544
పపరర: నడగ వజయలకడక గరజల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ అసదనలమరव
ఇసటట ననస:81-14-1207
వయసనస:50
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:40
లస: ససస స
7428 NDX1117209
పపరర: రఫస షపక

94-238/96

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:56
లస: పప
94-238/1051

94-238/92

భరస : వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:55
లస: పప
7419 NDX2850683
పపరర: రగహహణణ నసబమరర

94-238/93

భరస : నడగమహనదత
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:30
లస: పప
7416 NDX0841296
పపరర: వనసకటటశసర రరవప గరజల

7408 NDX1118199
పపరర: సరబరర షపక

7406 AP151000450089
పపరర: ఖమశసషర షపకव షపక

తసడడ:డ మమలమలव
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:47
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : ఆదధనడరరయణ కలసదనరర
ఇసటట ననస:81-14-1206
వయసనస:48
లస: ససస స
7413 NDX0840611
పపరర: రరమకకషష గరజల

94-238/91

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:44
లస: పప

భరస : బసడడరర నడగ రరజ
ఇసటట ననస:81-14-1205
వయసనస:35
లస: ససస స
7410 NDX1247493
పపరర: పదడక కలసదనరర

7405 NDX1698275
పపరర: మరర వరల షపక

7430 NDX1117332
పపరర: సమవపలమర షపక

94-238/114

తసడడ:డ మగగబల
ఇసటట ననస:81-14-1208
వయసనస:54
లస: పప
94-238/115

7433 NDX1733873
పపరర: మహమకద హనఫ

94-238/116

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:81-14-1209
వయసనస:63
లస: పప
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7434 NDX1143809
పపరర: నడగరశసరరరవప కకరరటటపరటట

94-238/117

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1209
వయసనస:62
లస: పప

7435 NDX2775732
పపరర: నరరశ బభబగ కటభరర

94-238/1052

తసడడ:డ హరర బభబగ కటభరర
ఇసటట ననస:81-14-1209
వయసనస:21
లస: పప

7437 NDX0615401
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

94-238/119

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/122

94-238/118

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:24
లస: ససస స

7438 NDX0615385
పపరర: సలమమ షపకव షపక

94-238/120

భరస : షరరఫव
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:34
లస: ససస స

7440 NDX0999714
పపరర: శరరద కకరరటటపరటట

7436 NDX1733899
పపరర: మమయమగన షపక

7439 NDX1733881
పపరర: రజయమ షపక

94-238/121

భరస : బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:41
లస: ససస స

7441 NDX2456135
పపరర: సనజజత మటట పలర

94-238/123

7442 NDX1733907
పపరర: బగడత షపక

94-238/124

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సరయ హననమసత రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:45
లస: పప

94-238/125
7443 NDX2464022
పపరర: సరయ హననమసతరరవప
పలర పప తత
తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప పలర పప తత
ఇసటట ననస:81-14-1210
వయసనస:55
లస: పప

7444 NDX2424596
పపరర: సనజజత మటట పలర

భరస : సరయ హననమసతరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:81-14-1210, OPP MASJID LINE
వయసనస:49
లస: ససస స

94-238/411
7445 NDX2424588
పపరర: సరయ హననమసతరరవప
పలర పప తష
తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:81-14-1210, OPP MASJID LINE
వయసనస:55
లస: పప

7446 NDX2490753
పపరర: వనసకట లకడక సనశల తతలరకలల

7447 NDX2490787
పపరర: రజన దడసరర

7448 AP151000453560
పపరర: రసజజనబ షపకव

94-238/126

భరస : రరమ సనబడహకణఖస తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:47
లస: ససస స
94-238/130

భరస : వనసకట బభపయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:79
లస: ససస స
94-238/134

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:32
లస: పప

7450 NDX2490746
పపరర: రరమ గణణష తతలరకలల

94-238/131

94-238/137

తసడడ:డ హననమమన రరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:41
లస: పప

7453 NDX0090431
పపరర: అబగదల మగనరव షపకव

94-238/135

94-238/140

7456 NDX2490712
పపరర: రరమ సనబడహకణఖస తతలరకలల

తసడడ:డ రరమ సనబబయఖ తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:82
లస: పప

7459 NDX2490779
పపరర: వనసకట బభపయఖ దడసరర

94-238/138

7462 NDX2731065
పపరర: శరత కలమమర సససగ రరజ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగ రరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:19
లస: పప

7454 NDX1177534
పపరర: అబదన సయఖద

94-238/136

7457 NDX2490761
పపరర: శశషగరరర రరవప దడసరర

94-238/139

తసడడ:డ వనసకట బభపయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:59
లస: పప
94-238/141

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:84
లస: పప
94-238/1054

94-238/132

తసడడ:డ అనసర బభష
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబభబరరవప తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:56
లస: పప

7458 NDX2491058
పపరర: వనసకట సనబభబ రరవప తతలరకలల

7451 NDX0743765
పపరర: వనసకటటశసర రరజ కరసనల
తసడడ:డ సరసబశవరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ పసరరव
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:39
లస: పప

7455 AP151000450096
పపరర: సతఖనడరరయణరరజ కరసనల

94-238/129

భరస : ఇబడహహసव
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సనబడహకణఖస తతలరకలల
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:24
లస: పప

7452 NDX1059807
పపరర: మహమకద షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగ రరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:21
లస: ససస స

94-238/127

భరస : శశషగరరర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:48
లస: ససస స

7449 NDX2490795
పపరర: సరసబభడజఖస దడసరర

7461 NDX2737534
పపరర: పవన సససగ రరజ

94-238/410

7460 NDX3178019
పపరర: శకనవరస రరజ శసగరరజ

94-238/1053

తసడడ:డ ససరయఖ శసగరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:48
లస: పప
94-238/1055

7463 NDX3040656
పపరర: సరయ పకథధస దడసరర

94-238/1056

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:18
లస: పప
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7464 NDX3261153
పపరర: శకనవరసరరవప సససగరరజ

94-238/1204

తసడడ:డ ససరయఖ సససగరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:44
లస: పప
7467 MLJ1892298
పపరర: పరఖరరజజనబ షపక

94-238/143

94-238/146

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:28
లస: పప
7473 NDX3080231
పపరర: పడశరసత దతవరకకసడ

94-238/1057

94-238/151

94-238/1059

94-238/1217

94-238/1062

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకడడల
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:25
లస: ససస స

94-238/149

94-238/155

94-238/152

7475 MLJ1890318
పపరర: రరవత కరసనల

94-238/150

7478 NDX2939262
పపరర: మరర వల షపక

94-238/1058

94-238/1060 7481 NDX2973337
7480 NDX2789196
పపరర: నసరబభషర మర మమఈభమ షపక
పపరర: నసరబభషర బభజమక షపక

7483 AP151000450037
పపరర: సనభభన షపకव షపక

7486 NDX3035771
పపరర: హహసపసనబ షపక

7489 NDX1116847
పపరర: సరరరర భభషర షపక షపక

7492 NDX1958091
పపరర: పరరసత బబ టర
భరస : బడహకయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:36
లస: ససస స

94-238/148

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:44
లస: పప
94-238/1061

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:18
లస: ససస స
94-238/153

7484 AP151000450035
పపరర: కలదస
ద ష షపక షపక

94-238/154

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:81-14-1215
వయసనస:64
లస: పప
94-238/1063

7487 NDX3015849
పపరర: రరమ కకషష గరరసడడల

94-238/1064

తసడడ:డ సనబబయఖ గరరసడడల
ఇసటట ననస:81-14-1215
వయసనస:41
లస: పప
94-238/156

తసడడ:డ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1216
వయసనస:33
లస: పప
94-238/158

7472 NDX1059559
పపరర: వనసకట శవభభసకర బబ లశశటట

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : మహహదదన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-14-1215
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : సనబభన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1216
వయసనస:70
లస: ససస స
7491 NDX1577883
పపరర: లకడక దనరగ కకడడల

7477 AP151000450095
పపరర: కకషషసరరజ కరసనల

94-238/145

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖనదస
ద సव
ఇసటట ననస:81-14-1215
వయసనస:40
లస: పప

భరస : రరమ కకషష గరరసడడల
ఇసటట ననస:81-14-1215
వయసనస:42
లస: ససస స
7488 AP151000453074
పపరర: జలలఖమభ షపక షపక

94-238/147

తసడడ:డ షపక మర వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:21
లస: పప

భరస : వషష
ష మహన బసడర
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:42
లస: ససస స
7485 NDX3015575
పపరర: లకడక గరరసడడల

7471 MLJ1892355
పపరర: సనభభన షపక

7469 AP151000453075
పపరర: మహబమబ సయఖద సయఖద
భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమమనడడజ
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:44
లస: పప

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:39
లస: ససస స
7482 NDX3286291
పపరర: పదడకవత బసడర

94-238/144

భరస : మహమకదव
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : హననమమనడడజ
ఇసటట ననస:81-14-1214
వయసనస:79
లస: ససస స
7479 NDX2789170
పపరర: రసజజన బ షపక

7468 NDX0999565
పపరర: పపలర నడగవనసకట సరయ
రరజఖలకడక బబ లశశటట
భరస : వనసకట శవభభసకర
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:39
లస: ససస స

7474 NDX0615377
పపరర: తససర మ నససన
డ షపకव

94-238/142
7466 NDX0999284
పపరర: నగరనడ పరరసన సయఖద సయఖద

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:19
లస: పప
7476 AP151000453616
పపరర: జయలకడక కరసనల

94-241/133

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-14-1211
వయసనస:28
లస: పప

భరస : సనబభన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1213
వయసనస:37
లస: ససస స
7470 NDX1177559
పపరర: జజన బభష సయఖద సయఖద

7465 NDX2367597
పపరర: రవ తతజ పపలర సశశటట

7490 AP151000450078
పపరర: బభబగ సయఖద సయఖద

94-238/157

తసడడ:డ ఇమమస
ఇసటట ననస:81-14-1216
వయసనస:52
లస: పప
94-238/159

7493 NDX0339010
పపరర: మలలర శసరర కకడడల

94-238/160

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:43
లస: ససస స
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7494 AP151000453141
పపరర: వజయకలమమరర చడటర చతటర

94-238/161

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:50
లస: ససస స
7497 NDX2464030
పపరర: మసరసన రరవప కకడల

94-238/164

94-238/1199

94-238/1066

94-238/166

94-2/606

94-238/1067

94-238/170

తసడడ:డ శకనవరస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1223/1
వయసనస:24
లస: పప

7507 AP151000450073
పపరర: ఖమజజమమలక షపక షపక

7510 NDX2490829
పపరర: వజయ లకడక దదపరలపవడడ

7513 NDX3294253
పపరర: రరజశశఖర దదపరలపవడడ

7516 NDX2675601
పపరర: సరయ కరశవ రరజ భలలమ

94-238/172

7519 NDX2851582
పపరర: రరసరరజ సరరకకసడ

94-238/167

7522 NDX0703777
పపరర: హననమమయమక సరరకకసడ
భరస : వనసకటరరజ అనకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1223/1
వయసనస:58
లస: ససస స

7502 NDX2850576
పపరర: దరరయమబ షపక

94-238/1065

7505 MLJ1885128
పపరర: తడహహరరన షపక

94-238/165

7508 NDX2256394
పపరర: రరమమరరవప గకసధత

94-241/135

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గకసధత
ఇసటట ననస:81-14-1219/1
వయసనస:37
లస: పప
94-238/168

7511 NDX2456507
పపరర: శవరజ దదపరలపవడడ

94-238/169

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:52
లస: పప
94-238/1221

7514 NDX1522003
పపరర: శకదతవ పగడడల

94-240/590

భరస : శకనవరస రరడడ పగడడల
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:46
లస: ససస స
94-2/1240

7517 NDX2490837
పపరర: రజన సరరకకసడ

94-238/171

తసడడ:డ రరమ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1223
వయసనస:20
లస: ససస స
94-238/1068

తసడడ:డ వనసకట రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1223
వయసనస:42
లస: పప
94-238/173

94-238/1196

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:81-14-1219/1
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ రరమ రరజ
ఇసటట ననస:81/14/1223
వయసనస:20
లస: పప

భరస : అసజమ రరజ సరరరకకసడడ
ఇసటట ననస:81-14-1223
వయసనస:73
లస: ససస స
7521 NDX1759630
పపరర: అసజస రరజ సరరకకసడ

94-241/134

తసడడ:డ శవరజ దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ సపసదనలల షరరఫ
ఇసటట ననస:81-14-1222
వయసనస:25
లస: ససస స
7518 NDX2456630
పపరర: ఆధద లకడక సరరరకకసడడ

7504 NDX1234376
పపరర: ఈశసరర నశరసకర రరవప

7499 NDX3236387
పపరర: జజన అహకద షపక

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1219
వయసనస:70
లస: ససస స

భరస : శవరజ దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ కకల
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:34
లస: పప
7515 NDX1247394
పపరర: రజయమబ షపక షపక

94-238/1205

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-14-1219/1
వయసనస:41
లస: పప

భరస : శవరజ దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-14-1221
వయసనస:47
లస: ససస స
7512 NDX2780419
పపరర: నడగగలమరర కకల

7501 NDX3263159
పపరర: హహసపన షపక

94-238/163

తసడడ:డ మమలక షపక
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:18
లస: పప

భరస : మమరకసడతయగలల
ఇసటట ననస:81-14-1219
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : ఖజజమమలక
ఇసటట ననస:81-14-1219/1
వయసనస:38
లస: ససస స
7509 NDX2425213
పపరర: వజయ లకడక దదపరలపవడడ

94-238/937

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1219
వయసనస:38
లస: ససస స
7506 MLJ1885227
పపరర: అససఫ
డ పననసర షపక

7498 NDX2639318
పపరర: అరరణ జజఖత కకడడల

7496 MLJ1896828
పపరర: వశశసశసరరరవప చడటర

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకడడల
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:19
లస: ససస స

భరస : సరరదర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:30
లస: ససస స
7503 NDX2850527
పపరర: శరరకల బబగగమ షపక

94-238/162

భరస : ససదదయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకడల
ఇసటట ననస:81-14-1218
వయసనస:50
లస: పప
7500 NDX3236510
పపరర: షహనడజ షపక

7495 AP151000453093
పపరర: పరరసతమక బబ టర व బబ టర

7520 NDX2850659
పపరర: లకడక సరరకకసడ

94-238/1069

భరస : రరమరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1223
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/27

7523 NDX2113892
పపరర: మమధవ తతలర మకలళ

94-238/174

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:81-14-1224
వయసనస:24
లస: ససస స
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94-238/175

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలర మకలల
ఇసటట ననస:81-14-1224
వయసనస:25
లస: పప
7527 NDX0866079
పపరర: ఆదధలకడకव శనగలव

94-238/178

94-238/181

94-238/184

94-238/187

94-238/190

94-238/193

94-238/194

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1228
వయసనస:21
లస: పప

7537 AP151000453066
పపరర: జజనబ షపక

7540 NDX1059492
పపరర: అనడసరర షపక షపక

7543 NDX3015526
పపరర: షరరఫర షపక

7546 NDX2312056
పపరర: సరయ మహహశ తతలర మకలళ

94-238/413

7549 NDX2131787
పపరర: రరజజసన షపక

94-238/188

7552 NDX1116896
పపరర: సలస షపక
తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1228
వయసనస:29
లస: పప

7532 NDX1068816
పపరర: నడసచడరయఖ జసపన

94-238/183

7535 NDX0999375
పపరర: చడసదధన షపక షపక

94-238/186

7538 MLJ1892850
పపరర: కకసడయఖ కకటసశశటట

94-238/189

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:34
లస: పప
94-238/191

7541 MLJ1892397
పపరర: కకసడయఖ కకటభశశటట व కకతర శశటట

94-238/192

తసడడ:డ ససతయఖव व
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:52
లస: పప
94-238/1070

7544 NDX3015716
పపరర: ఫయమజ షపక

94-238/1071

తసడడ:డ అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:19
లస: పప
94-238/195

7547 NDX0335018
పపరర: రరమమరరవప తతలర మకలల

94-238/196

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-14-1227
వయసనస:45
లస: పప
94-238/197

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1228
వయసనస:24
లస: ససస స
94-238/199

94-238/180

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలర మకలళ
ఇసటట ననస:81-14-1227
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫసव व
ఇసటట ననస:81-14-1227\A
వయసనస:35
లస: పప
7551 NDX2367480
పపరర: ఖమజజ షపక

94-238/185

భరస : అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1227
వయసనస:43
లస: ససస స
7548 MLJ3342706
పపరర: రఫసव షపకव

7534 AP151000450069
పపరర: జలమన సయఖద సయఖద

7529 MLJ1893106
పపరర: మహహదదదనబ సయఖద

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:78
లస: పప
7545 MLJ3347507
పపరర: నడగమణణ తతలర మకలల

94-238/182

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:40
లస: పప
7542 NDX1059658
పపరర: మహమకద ఇబడహహస షపక షపక

7531 NDX1733857
పపరర: వరసన అలలరపవరర

94-238/177

భరస : మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:52
లస: పప

భరస : అనడసరర
ఇసటట ననస:81-14-1226
వయసనస:38
లస: ససస స
7539 AP151000450067
పపరర: జలమన షపక

94-238/179

తసడడ:డ పపసచలయఖ అలలరపవరర
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:50
లస: పప
7536 MLJ3347614
పపరర: రహహమమన షపక

7528 MLJ1890565
పపరర: సపసదడబ రరగరపరటట

7526 MLJ1895226
పపరర: మజహర సయఖద

భరస : ఆదససర సయఖద
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస రరగరపరటట
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:27
లస: పప
7533 MLJ1890938
పపరర: ఖమశస రరగరపరటట

94-238/176

తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-14-1224
వయసనస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-14-1225
వయసనస:47
లస: ససస స
7530 NDX1958018
పపరర: సపసదనలల రరగరపరటట

7525 NDX0665976
పపరర: తరరపతరరవపव నడమమలव

7550 AP151000453134
పపరర: షరకకర షపక షపక

94-238/198

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:81-14-1228
వయసనస:49
లస: ససస స
94-238/200

7553 MLJ1896513
పపరర: హమదనననసర షపక

94-238/201

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:41
లస: ససస స
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7554 AP151000453483
పపరర: గగషరఖబబగస ఎస కర షపక

94-238/202

భరస : అబగదలడవపఫ
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:49
లస: ససస స
7557 NDX1246982
పపరర: ఇరరఫన షపక

94-238/205

94-238/208

94-238/1073

94-238/211

94-238/214

94-238/218

7559 MLJ1889187
పపరర: జజన షపక

94-238/207

7562 NDX2801967
పపరర: బభజ షపక

94-238/1072

తసడడ:డ కలస వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:48
లస: పప

94-238/209 7565 NDX0502773
7564 NDX0634089
పపరర: లకడక మగపరరరజ మగపరరరరజ
పపరర: బభజబభబగ మగపరరరరజ

7567 NDX0650226
పపరర: నడగరశసరరరవప మగపరరరరజ

7570 NDX1698549
పపరర: ధననసజయ మననవ

7573 NDX1698259
పపరర: కకటటశసర రరవప మననవ

94-238/212

7568 NDX1698291
పపరర: ససవర నడగరసదడఎస మననవ

94-238/213

భరస : ధననసజయ మననవ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:30
లస: ససస స
94-238/216

7571 NDX1698325
పపరర: రఘగ రరమయఖ మననవ

94-238/217

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:42
లస: పప
94-238/219

తసడడ:డ నడగ భమషణస మననవ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:75
లస: పప

7574 NDX3015948
పపరర: దనరగ మహహశసరర గరసదడళళ

94-238/1074

తసడడ:డ రరమ కకషష గరసదడళళ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:20
లస: ససస స
94-238/939

7577 NDX2022309
పపరర: మహహజబన మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ కమల బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:24
లస: ససస స

94-238/221

94-238/222 7579 NDX2022291
7578 NDX2490811
పపరర: మగబషసరర అసజమ మహమకద
పపరర: తడహహరరననస మహమకద
మహమకద
భరస : మగనడసర బభషర మహమకద
భరస : కమల బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1234
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:26
లస: ససస స
వయసనస:52
లస: ససస స

94-238/223

7580 NDX1059476
పపరర: గగస బభషర మహమకద

94-238/224

7581 NDX0090506
పపరర: మగబన బభషర మహమకద

94-238/226

94-238/220

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1233
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ మగసస ఫర కమమల బభషర
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:32
లస: పప

7576 NDX2639383
పపరర: వజయ దతవరకకసడ

94-238/210

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1230
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరవవరర రరవవరర
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:53
లస: పప
7575 NDX2367522
పపరర: మహహశ దతవరకకసడ

94-238/938

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-14-1230
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రఘగ రరమయఖ మననవ
ఇసటట ననస:81-14-1231
వయసనస:35
లస: ససస స
7572 NDX1698309
పపరర: శకనవరస రరవప రరవవరర

7561 NDX2620722
పపరర: బభజ షపక

94-238/204

తసడడ:డ దడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:51
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1230
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరససరర రరవప మగపరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1230
వయసనస:30
లస: పప
7569 NDX2423135
పపరర: నడగమణణ మననవ

94-238/206

తసడడ:డ కలస వల
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:18
లస: ససస స
7566 NDX2316727
పపరర: నడగ రరజ మగపరరజ

7558 NDX1420132
పపరర: సనభభన మహబమబ షపక

7556 NDX1763805
పపరర: వనసకట గగతమ రరడడడ పగడడల

తలర : శకదతవ పగడడల
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:62
లస: పప
7563 NDX2737674
పపరర: మహబబ షపక

94-238/203

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1229
వయసనస:26
లస: పప
7560 AP151000450064
పపరర: అబగదల రవవఫ షపక షపక

7555 NDX1957721
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

భరస : మహహష దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-1233
వయసనస:23
లస: ససస స

94-238/225

7582 NDX0090407
పపరర: మగనసర భభషర మహమకద
తసడడ:డ మగసస ఫర కమమల బభషర
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కమమల బభషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:29
లస: పప
7583 NDX0090373
పపరర: మగసస ఫర కమమల బభషర
మహమకద
తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-14-1234
వయసనస:57
లస: పప

94-238/227
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94-241/136

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసత
ఇసటట ననస:81-14-1235
వయసనస:24
లస: పప
7587 NDX1246974
పపరర: సఈదడసపసదడవల దసదతకలల

భరస : ఖమససస సపసదనలల
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/230

తసడడ:డ మదడర
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:31
లస: పప
7590 NDX2506509
పపరర: సపసదమక దసదతకలల

94-241/138

94-243/1152

7591 NDX0474783
పపరర: ఖమససస సపసదనలల దసదతకలలव

7594 NDX0338632
పపరర: పప లలశసరర కలసచడ

94-238/233

7597 NDX0817395
పపరర: సనజజత తషమకల తషమకల

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:41
లస: ససస స
94-238/239

భరస : చనన రరమయఖ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:25
లస: ససస స
7608 AP151000453060
పపరర: ససపన కరసనల కరసనల

94-238/241

భరస : గగసప కహహదద న
ఇసటట ననస:81-14-1245
వయసనస:53
లస: ససస స

94-238/234

94-241/140

7595 NDX0743252
పపరర: రమమశ గమడసరర

94-238/232

7598 NDX0774448
పపరర: వజయలకడక జ

94-238/235

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:31
లస: ససస స
94-238/237

7601 NDX0743674
పపరర: రవతతజ గమడసరర

94-238/238

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:29
లస: పప

94-238/240 7604 NDX2851897
7603 NDX0796730
పపరర: రసగరరరవప తషమకలव తషమకల
పపరర: చనన రరమయఖ పసనపపలలటట

7606 NDX2720027
పపరర: అవనడశ వజయ రత

7609 AP151000450475
పపరర: పప తషరరజ సరరకకసడ సరరకకసడ

7612 NDX1058973
పపరర: రమజదదదన మహమకద
తసడడ:డ గగస మహహదద న
ఇసటట ననస:81-14-1245
వయసనస:28
లస: పప

94-238/1076

తసడడ:డ నడగరసదడ రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:27
లస: పప
94-238/1078

7607 NDX0806125
పపరర: లకడక గమడసరర

94-241/141

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:40
లస: ససస స
94-238/242

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1241
వయసనస:40
లస: పప
94-238/244

7592 NDX0474759
పపరర: మదడర దసదతకలల

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1237
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ వజయ రత
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరజ
ఇసటట ననస:81-14-1241
వయసనస:48
లస: ససస స
7611 NDX0866087
పపరర: గగశఖబబగస షపక

94-238/231

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:47
లస: పప
94-238/1077

94-241/137

తసడడ:డ నడజర నవరబ
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:68
లస: పప

భరస : శశభనచలస
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభనడచలస
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:41
లస: పప
7605 NDX2850618
పపరర: శశబ రమఖ పసనపపలలటట

94-241/139

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1238
వయసనస:29
లస: ససస స

94-238/236 7600 AP151000453484
7599 NDX0999136
పపరర: సననత వజయరత వజయమరత
పపరర: అరరణ గమడసరర

7589 NDX2457026
పపరర: బభదడరమక ఆరరపలర
తసడడ:డ మసరసన సరహడ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:57
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1237
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1237
వయసనస:57
లస: పప

7602 AP151000450054
పపరర: శకనవరస గమడసరర

94-238/1075

తసడడ:డ మదడరव
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ నశర సరహహబ దనదతకలల
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:70
లస: పప
7596 NDX0334904
పపరర: శవనడగరశసరరరవప కలసచడ

7588 NDX3118957
పపరర: సపసదమక దనదతకలల

94-238/229

భరస : సపసదడవల
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : మదర దనదతకలల
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:64
లస: ససస స

భరస : మదడర దసదతకలల
ఇసటట ననస:81-14-1236
వయసనస:64
లస: ససస స
7593 NDX3097854
పపరర: మదర దనదతకలల

94-238/228 7586 NDX0999383
7585 NDX0999433
పపరర: బగడతమక దసదతకలల దసదతకలల
పపరర: అరరణ దసదతకలల

94-238/243
7610 AP151000450060
పపరర: సరసబశవరరజ కరసనల కరసనల

తసడడ:డ హననమమనడడజ
ఇసటట ననస:81-14-1241
వయసనస:49
లస: పప
94-238/245

7613 NDX1059609
పపరర: జహహర అబభబస మహమకద

94-238/246

తసడడ:డ గగస మహహదద న
ఇసటట ననస:81-14-1245
వయసనస:31
లస: పప
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94-238/247 7615 MLJ1887728
7614 NDX1059666
పపరర: ఖజజ మహహననదదదన మహమకద
పపరర: గగసప కహహదద ధన షపక

తసడడ:డ గగస మహహదద న
ఇసటట ననస:81-14-1245
వయసనస:32
లస: పప
7617 NDX1577941
పపరర: బశడ షపక

తసడడ:డ మసరసనడసహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1245
వయసనస:67
లస: పప
94-238/250

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1246
వయసనస:45
లస: పప
7620 NDX1768813
పపరర: బసవమక గకసధత

94-238/253

94-238/256

94-238/259

94-238/262

94-238/265

94-238/268

భరస : జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1255
వయసనస:23
లస: ససస స

7627 AP151000450048
పపరర: అబగదల గఫరర షపక

7630 NDX1957689
పపరర: ధనలకడక తరరవధనల

7633 NDX1958042
పపరర: ససరరజ షపక

7636 AP151000450050
పపరర: తడజదదదన షపక

94-238/270

7639 MLJ1895952
పపరర: సనభభన షపక

94-238/260

7642 NDX1246966
పపరర: వరలకకక మదడదల
భరస : బభల సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-14-1255
వయసనస:37
లస: ససస స

7622 NDX2310068
పపరర: కకషష పరవన మమలసపటట

94-238/255

7625 NDX0501825
పపరర: కకరణ పసనపపలలటట

94-238/258

7628 NDX2160836
పపరర: అదధ లకడక తరరవదనల

94-238/261

భరస : వనసకటటససర రరవప తరరవదనల
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:24
లస: ససస స
94-238/263

7631 AP151000453051
పపరర: అకస రరననసర షపక

94-238/264

భరస : తడజఉదదదన
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:90
లస: ససస స
94-238/266

7634 AP151000450052
పపరర: మసరసనసల షపక

94-238/267

తసడడ:డ తడజదదదన
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:37
లస: పప
94-238/269

7637 NDX2850667
పపరర: బబ జజన షపక

94-238/1079

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:53
లస: ససస స
94-238/271

తసడడ:డ కరశససరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1253
వయసనస:42
లస: పప
94-238/273

94-238/252

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:81-14-1248
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:81-14-1252
వయసనస:60
లస: పప
7641 NDX2311454
పపరర: గగసఖ షపక

94-238/257

తసడడ:డ తడజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:46
లస: పప
7638 NDX0337006
పపరర: హరరనడధబభబగ కర

7624 NDX2310118
పపరర: పడమల పసనపపలలటట

7619 NDX1759663
పపరర: మగన కలమమరర గకసధత

భరస : అసజయఖ కలమమర మమలసపటట
ఇసటట ననస:81-14-1248
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప తరరవధనల
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తడజదదదన
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:30
లస: పప
7635 NDX2160828
పపరర: రహమగ
స లర షపక

94-238/254

తసడడ:డ వల అహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1249
వయసనస:72
లస: పప

భరస : మసరసనడసల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1250
వయసనస:28
లస: ససస స
7632 NDX1323617
పపరర: రరయమజ షపక

7621 NDX1768730
పపరర: సనరరష బభబగ గకసధత

94-238/249

భరస : సనరరష బభబగ గకసధత
ఇసటట ననస:81-14-1247
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : రవ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-14-1248
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:81-14-1248
వయసనస:58
లస: పప
7629 NDX1323567
పపరర: మలర కర షపక

94-238/251

తసడడ:డ బభల వరయఖ గకసధత
ఇసటట ననస:81-14-1247
వయసనస:38
లస: పప

భరస : అహకదడలష
ఇసటట ననస:81-14-1248
వయసనస:43
లస: ససస స
7626 NDX0501775
పపరర: రవ పసనపపలలటట

7618 NDX0666123
పపరర: గగస మహహదదదన మహమకద

7616 MLJ1888197
పపరర: రహహమగననసర షపక

భరస : గగసప కహహదద న व
ఇసటట ననస:81-14-1246
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:81-14-1246
వయసనస:57
లస: పప

భరస : బభల వరయఖ గకసధత
ఇసటట ననస:81-14-1247
వయసనస:59
లస: ససస స
7623 AP151000453146
పపరర: షకకలమబబగస షపక షపక

94-238/248

7640 AP151000453263
పపరర: సరమమమ జఖస బతష
స లव

94-238/272

భరస : బభలకకటయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1254
వయసనస:63
లస: ససస స
94-238/274

7643 NDX2316784
పపరర: జఫరర షపక

94-238/275

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1255
వయసనస:35
లస: పప
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94-238/276 7645 NDX0998831
7644 NDX1246958
పపరర: వనసకటబభలసనబడమణఖస మదడదళ
పపరర: సరయమక గగడకటర

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1255
వయసనస:40
లస: పప
7647 NDX0998971
పపరర: షహనడజ సయఖద

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-14-1256
వయసనస:39
లస: ససస స
94-238/279

భరస : మసరసన అల
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:38
లస: ససస స
7650 MLJ1884329
పపరర: గగససయ బబగస సయఖద సపసడ

94-238/285

7654 AP151000450412
పపరర: బభజ సయఖద సపసడ

94-238/286

7655 MLJ1898428
పపరర: కరరమగలమర సయఖద సపసడ

94-238/287

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:44
లస: పప
94-238/288

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కనకనమరటట
ఇసటట ననస:81-14-1261
వయసనస:31
లస: పప

7657 AP151000450042
పపరర: అలర సరహహబ సయఖద సపసడ

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:49
లస: పప
94-238/289

తసడడ:డ జబభబర
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:87
లస: పప
94-238/291

7660 MLJ3306172
పపరర: మహబగననసర షపక

94-238/294

7663 MLJ3306180
పపరర: అమననదదదన షపక

94-238/292

7666 AP151000450525
పపరర: మగసస ఫర షపక షపక

94-238/295

7669 AP151000453048
పపరర: మహబమబ బ షపక షపక

94-238/298

7672 NDX1907304
పపరర: ఇరరర ద షపక
తసడడ:డ అబగదల అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1262
వయసనస:27
లస: పప

94-238/293

7664 MLJ1888189
పపరర: ఆససయమ షపక

94-238/296

7667 NDX2622538
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-243/1081

తసడడ:డ అబగదల రహమన
ఇసటట ననస:81-14-1259
వయసనస:19
లస: ససస స
94-238/300

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:81-14-1260
వయసనస:64
లస: ససస స
94-238/1210

7661 MLJ3347184
పపరర: బభజద బव షపకव

భరస : ససథడన
ఇసటట ననస:81-14-1258/2
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1259
వయసనస:67
లస: పప
94-238/299

94-238/290

భరస : జలమనబభషరव व
ఇసటట ననస:81-14-1258/1
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగదడరన
ఇసటట ననస:81-14-1258/1
వయసనస:58
లస: పప
94-238/297

7658 NDX1118280
పపరర: మసరసన షపక షపక
భరస : ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:81-14-1258
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : అమననదదదన
ఇసటట ననస:81-14-1258/1
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:81-14-1260
వయసనస:34
లస: ససస స
7671 NDX3282522
పపరర: ఆసజననయగలల కనకనమరటట

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:42
లస: ససస స
94-238/284

తసడడ:డ షపక మమబగ
ఇసటట ననస:81-14-1258/2
వయసనస:37
లస: పప
7668 NDX0774547
పపరర: రరఖయమ బబగస షపక షపక

94-238/281

7652 AP151000453507
పపరర: రహమగననసర బబగస సయఖద
సపసడ
భరస : సయఖదఅలర
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడతసరహహబव व
ఇసటట ననస:81-14-1258/1
వయసనస:55
లస: పప
7665 NDX0334763
పపరర: ససధడన షపక

7649 MLJ1884337
పపరర: రరజజఖనడబబగస సయఖద

94-238/283

తసడడ:డ అమననదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1258/1
వయసనస:26
లస: ససస స
7662 MLJ3342326
పపరర: జలమనబభషర షపక

94-238/280

7651 NDX0999169
పపరర: అమనడ మగనరర సనలమసనడ
సయఖద
భరస : యమసఫ అల
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:54
లస: పప
7659 NDX1577859
పపరర: మసరసన షపక

94-238/278

94-238/282

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:39
లస: పప
7656 AP151000450041
పపరర: అబగదల జబభబర సయఖద సపసడ

7648 MLJ1884311
పపరర: హససనడ బభనన సయఖద

7646 NDX0999201
పపరర: మబనడ బబగస సయఖద

భరస : బభజత అల
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : కబర
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదల జబభబర
ఇసటట ననస:81-14-1257
వయసనస:50
లస: ససస స
7653 NDX1058965
పపరర: మసరసన వల సపసడ

94-238/277

7670 AP151000450040
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక షపక

94-238/301

తసడడ:డ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:81-14-1260
వయసనస:43
లస: పప
94-237/733

7673 MLJ1885813
పపరర: షమ షపక షపక

94-238/302

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:81-14-1262
వయసనస:47
లస: ససస స
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7674 AP151000450532
పపరర: అబగదల రహమమన షపక షపక

94-238/303

తసడడ:డ మగసస ఫర
ఇసటట ననస:81-14-1262
వయసనస:47
లస: పప
7677 NDX2193753
పపరర: ననజహత సనలమసనడ షపక

94-238/306

94-238/309

94-238/312

94-238/315

94-238/318

94-238/321

94-238/323

తసడడ:డ వరయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:63
లస: పప

7687 NDX2131803
పపరర: తడహహర బబగస షపక

7690 NDX1759655
పపరర: దనరగ నసదధకటటట

7693 NDX3225844
పపరర: మలర శసరర శరరగరరర

7696 NDX2847069
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప శరరగరరర

94-238/1082

7699 NDX2730703
పపరర: నవన మణణ కలమమర శరరగరరర

94-238/316

7702 NDX1804864
పపరర: షసలమర బ రరగరపరటట
తసడడ:డ ఖమససస రరగరపరటట
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:31
లస: ససస స

7682 NDX2113959
పపరర: మమలమల షపక

94-238/311

7685 NDX2174258
పపరర: లలత నసదధకటటట

94-238/314

7688 NDX0774331
పపరర: కరరమగన షపకव షపక

94-238/317

భరస : అనసర బభషరव
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:50
లస: ససస స
94-238/319

7691 NDX0743468
పపరర: జజఫర బభషర షపకव షపక

94-238/320

తసడడ:డ అనసర బభషరव
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:30
లస: పప
94-218/970

7694 NDX0338525
పపరర: షసలమర బ ఆరరపలర

94-238/322

భరస : సపసదనలల
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:35
లస: ససస స
94-238/1080

7697 NDX2720019
పపరర: కకటటశసర రరవప శరరగరరర

94-238/1081

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:48
లస: పప
94-238/1083

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:26
లస: పప
94-238/1191

94-238/308

తసడడ:డ మహహశ నసదధకటటట
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:70
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప ససరరగర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:45
లస: ససస స
7701 NDX3225851
పపరర: పరసడడరసగ రరవప శరరగరరర

94-238/313

భరస : కకటటశసర రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధసరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:39
లస: పప
7698 NDX2846046
పపరర: మలర శసరర శరరగరరర

7684 NDX1021534
పపరర: ఖమదర షపక షపక

7679 NDX0998963
పపరర: బబజజన సయఖద సపసడ

తసడడ:డ యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:61
లస: పప

భరస : మహహష నసదధకటటట
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర బభషర
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:31
లస: పప
7695 NDX0334722
పపరర: సపసదనలల ఆరరపలర

94-238/310

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : జఫరర
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:50
లస: ససస స
7692 NDX0743203
పపరర: అకబర షపక షపక

7681 NDX1957440
పపరర: మహమకద ఇలయమస షపక

94-238/305

భరస : అనసర
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:34
లస: ససస స
7689 NDX0774307
పపరర: నवాషమమ షపక షపక

94-238/307

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:29
లస: పప

భరస : నడగరశసర రరవప మమలలగమరర
ఇసటట ననస:81-14-1265
వయసనస:29
లస: ససస స
7686 NDX2174472
పపరర: వనసకట లకడక బబ టర

7678 NDX1907791
పపరర: ఫరరర త ఆయయశర షపక

7676 NDX2486298
పపరర: కగసర ఫసరద గస షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:43
లస: ససస స
7683 NDX1577891
పపరర: వజయ రరణణ మమలలగమరర

94-238/304

భరస : వనసకటటససరరర గగసటటరర
ఇసటట ననస:81-14-1263
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1264
వయసనస:23
లస: ససస స
7680 NDX2033371
పపరర: నజకననసర షపక

7675 NDX1698580
పపరర: భభగఖమక గగసటటరర

7700 NDX2730711
పపరర: రరజ రరజరశసరర శరరగరరర

94-238/1084

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:81-14-1267
వయసనస:19
లస: ససస స
94-241/142

7703 NDX2456614
పపరర: రరజజసనడ షపక

94-238/324

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:25
లస: ససస స
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94-238/325

భరస : మమకలబమల బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:35
లస: ససస స
7707 NDX1117001
పపరర: మగసరసఫర షపక షపక

94-238/328

94-238/331

94-238/333

94-238/1087

94-238/337

94-238/340

94-223/1142

తసడడ:డ సనబభబరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:81-14-1273
వయసనస:40
లస: పప

7717 NDX1021641
పపరర: షమక షపక షపక

7720 NDX1733824
పపరర: ఫపసజన షపక

7723 NDX1958182
పపరర: జజన బభషర షపక

7726 NDX3018215
పపరర: నడగరతనస శఖమ కకలర

94-238/343

7729 NDX2409837
పపరర: అనససయమక ససరరపలర

94-238/335

7732 NDX0337089
పపరర: మలమర ఆదసబ షపక
భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1274
వయసనస:39
లస: ససస స

7712 MLJ1883420
పపరర: నసరర హన షపక

94-238/332

7715 NDX2850550
పపరర: జమల బబగగమ షపక

94-238/1086

7718 NDX1957994
పపరర: హససనడ షపక

94-238/336

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/338

7721 NDX1177518
పపరర: జలమన షపక షపక

94-238/339

తసడడ:డ గరల బభషయమద
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:31
లస: పప
94-238/341

7724 NDX0796706
పపరర: మహబమబ సనభభన షపక షపక

94-238/342

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:65
లస: పప
94-223/1143

7727 NDX2775666
పపరర: మహమకద షపక మలర

94-238/1088

తసడడ:డ ఖమదరసల షపక మలర
ఇసటట ననస:81-14-1271
వయసనస:43
లస: పప
94-238/344

భరస : వనసకట నరసయఖ ససరరపలర
ఇసటట ననస:81-14-1273
వయసనస:66
లస: ససస స
94-238/346

94-238/330

భరస : ఇరరఫన ఫరరక ససదద ధక మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-14-1269
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ శఖమ కకలర
ఇసటట ననస:81-14-1271
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:81-14-1272
వయసనస:28
లస: ససస స
7731 NDX2409845
పపరర: శకనవరసరరవప గనపసశశటట

94-238/334

తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప శఖమ కకలర
ఇసటట ననస:81-14-1271
వయసనస:42
లస: పప
7728 NDX1733816
పపరర: సరసత తతట

7714 MLJ1884899
పపరర: ఇరరఫన షపక

7709 MLJ1883693
పపరర: మకలబలమబషర షపక

తసడడ:డ మరరహసపసన
ఇసటట ననస:81-14-1269
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : గరలబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలసయఖద
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:34
లస: పప
7725 NDX3018207
పపరర: సతఖనడరరయణ శఖమ కకలర

94-238/1085

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:81-14-1270
వయసనస:36
లస: ససస స
7722 MLJ1888379
పపరర: కరరమగలమర షపక

7711 NDX2850592
పపరర: షబన షపక

94-238/327

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మరరహహసపసన
ఇసటట ననస:81-14-1269
వయసనస:38
లస: పప

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1269
వయసనస:29
లస: ససస స
7719 NDX0338301
పపరర: మగసతడజరబగస షపక

94-238/329

భరస : మగసస ఫరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : మరరహసపసన
ఇసటట ననస:81-14-1269
వయసనస:67
లస: ససస స
7716 NDX2850543
పపరర: గలమరర షపక

7708 NDX1116888
పపరర: బభజ షపక షపక

7706 AP151000453043
పపరర: జననసర బబగస షపక షపక

భరస : కలదస
ద ష
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:62
లస: పప
7713 MLJ1883404
పపరర: తడహహరరననసరబబగస షపక

94-238/326

భరస : సనబభన
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1268
వయసనస:29
లస: పప
7710 NDX2456655
పపరర: సనభభన షపక

7705 AP151000453038
పపరర: మగసతడజరబగస షపక షపక

7730 NDX2409829
పపరర: వనసకరయమమక గనపసశశటట

94-238/345

భరస : సనబభబరరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:81-14-1273
వయసనస:71
లస: ససస స
94-238/347

7733 NDX2845402
పపరర: ఆదడసబ షపక మలర

94-238/1089

భరస : మహమక షపక మలర
ఇసటట ననస:81-14-1274
వయసనస:36
లస: ససస స
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7734 NDX2847077
పపరర: అబగదల సనభభన షపక మలర

94-238/1090

తసడడ:డ మహమకద షపక మలర
ఇసటట ననస:81-14-1274
వయసనస:19
లస: పప
7737 NDX1575473
పపరర: తడయమరమక చనసడసరర

7735 NDX1013895
పపరర: దనరరగమలలర శసరర పపరరబబ యన

భరస : నడసర బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1274
వయసనస:33
లస: ససస స
94-238/349

భరస : సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:70
లస: ససస స

7738 AP151000453029
పపరర: జయనడబషపక షపక

తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:33
లస: పప

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:68
లస: ససస స
7746 NDX1533984
పపరర: ససజనఖ చలమర చలర

94-238/355

94-238/1095

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1277
వయసనస:28
లస: పప
7752 NDX2818185
పపరర: కకటటశసరమక నకక

94-238/1097

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నకక
ఇసటట ననస:81-14-1278
వయసనస:27
లస: ససస స
7755 MLJ3342748
పపరర: సనభభన షపక

94-238/359

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1280
వయసనస:19
లస: పప

94-238/1092

7747 AP151000450026
పపరర: పసచచయఖచచదరర పరవపలలరర
పరవపలలరర
తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1277
వయసనస:69
లస: పప

94-238/356

7750 NDX1374792
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప గగడడవరడ
గగడడవరడ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-14-1278
వయసనస:47
లస: పప

94-238/357

7753 NDX1138346
పపరర: రతనకలమమరర గగడడవరడ

94-241/144

7756 NDX3017969
పపరర: నగరన సయద

94-241/146

7759 NDX2312106
పపరర: తహ ససన ఫరతమమ షపక

7762 NDX1957945
పపరర: లకడక పడసనన కరపపలర
భరస : నరరశ కరపపలర
ఇసటట ననస:81-14-1281
వయసనస:25
లస: ససస స

94-238/351

7742 NDX1575465
పపరర: చనసడసరర సనబభబ రరవప
చనసడసరర
తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:72
లస: పప
7745 NDX3123452
పపరర: హహసపన ఫకరరదదదన షపక

94-238/354

94-238/1093

7748 NDX3017944
పపరర: జబబధ షపక

94-238/1094

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1277
వయసనస:52
లస: ససస స
7751 NDX2830073
పపరర: రజఖలకడక రరచపవడడ

94-238/1096

భరస : మధనససదన పడసరద రరచపవడడ
ఇసటట ననస:81-14-1278
వయసనస:35
లస: ససస స
7754 MLJ3347853
పపరర: కరరమగన షపక

94-238/358

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1279
వయసనస:48
లస: ససస స
94-238/1098

7757 NDX1522037
పపరర: పగడడల రమఖ రరఖమ రరడడ

94-241/145

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-14-1279
వయసనస:27
లస: ససస స
94-238/360

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-14-1280
వయసనస:21
లస: ససస స
94-238/940

7739 NDX2490720
పపరర: నజజమగదదదన షపసక

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ మర సయద
ఇసటట ననస:81-14-1279
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1279
వయసనస:61
లస: పప
7761 NDX2563674
పపరర: అజమల అహకద షపక

94-238/353

భరస : రరఘవనసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1278
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగసరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1279
వయసనస:50
లస: పప
7758 NDX1833319
పపరర: సనభభన షపక

7744 NDX3147311
పపరర: జరసనడఠరబ షపక

94-238/348

తసడడ:డ హహసపసన ఫకలకదదదన షపసక
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:20
లస: పప

భరస : నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:68
లస: ససస స

భరస : బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:81-14-1277
వయసనస:30
లస: ససస స
7749 NDX3128030
పపరర: ఫపసరగజ షపక

94-238/350

తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:42
లస: పప
94-238/1091

7736 MLJ1888940
పపరర: అమరర షపక

భరస : ఫకలకదదదననర క
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1276
వయసనస:75
లస: ససస స

94-238/352 7741 AP151000450028
7740 NDX1575507
పపరర: చనసడసరర శకనవరస చనసడసరర
పపరర: హహసపసన ఫకలకదదదన షపక షపక

7743 NDX3145851
పపరర: జరసనబ షపక

94-241/143

7760 NDX2317154
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-238/361

తసడడ:డ హహసపన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1280
వయసనస:53
లస: పప
94-238/362

7763 NDX1957978
పపరర: వనసకటటశసరమక కరపపలర

94-238/363

భరస : నడగరశసరరరవప కరపపలర
ఇసటట ననస:81-14-1281
వయసనస:47
లస: ససస స
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పపరర: నరరష కరపపలర కపపళళ
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94-238/364

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-14-1281
వయసనస:30
లస: పప
7767 AP151000453016
పపరర: ఖమశసబ షపక షపక

94-238/367

94-238/370

94-238/373

94-238/1099

తసడడ:డ నడసరర కరపరరస
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:29
లస: పప
7779 AP151000453017
పపరర: దనరరగభవరన నకరక నకక

94-238/378

94-238/381

94-238/384

భరస : గరరరబభబగ నకక
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:38
లస: ససస స
7791 NDX2720134
పపరర: పదడకవత బబ టర
భరస : బడహకయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల షషకలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ బడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:57
లస: పప

7777 NDX0336701
పపరర: పదకव బబ టర व

7778 MLJ1890250
పపరర: శవ బబ టర

94-238/376

7780 AP151000453563
పపరర: రరజమక బబ టర व బబ టర

7783 NDX1667973
పపరర: శకనవరసరరవప బబ టర

7786 MLJ1888759
పపరర: బడహకయఖ బబ టర व బబ టర

7789 NDX2720092
పపరర: యలర మసద బబ టర

7792 NDX2719961
పపరర: హరరశ బబ టర
తసడడ:డ యలర మసద బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:24
లస: పప

94-238/369

94-238/372

94-238/375

94-238/377

భరస : బడహకయఖव व
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:39
లస: ససస స
94-238/379

7781 NDX1907445
పపరర: వనసకటటససరరర నకక

94-238/380

తసడడ:డ హనసమసతషరరవ నకక
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:23
లస: పప
94-238/382

7784 NDX1068899
పపరర: వనసకటటశసరరర బబ టర బబ టర

94-238/383

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:29
లస: పప
94-238/385

7787 AP151000450464
పపరర: రగశయఖ బబ టర బబ టర

94-238/386

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:78
లస: పప
94-238/1100

తసడడ:డ అదధ నడరరయణ బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:62
లస: పప
94-238/1102

7772 NDX0725432
పపరర: ఆదడసషఫస షపక

94-238/374 7775 AP151000450459
7774 NDX1059120
పపరర: ససదడననల హక మహమకద
పపరర: నడసరసల షపక షపక

తసడడ:డ ససదదయఖव व
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:44
లస: పప
94-238/941

7769 NDX1116961
పపరర: జజమ సపసదడ కరపరరస కరపరరరట

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:42
లస: పప
7788 NDX2615664
పపరర: మలర శసరర నకక

94-238/371

భరస : రగశయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసత రరవప నకక
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:27
లస: పప
7785 AP151000450013
పపరర: బడహకయఖ బబ టర व బబ టర

7771 NDX0725440
పపరర: లమలయఖ షపక

94-238/366

తసడడ:డ నడసర వల
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:57
లస: ససస స
7782 NDX1615584
పపరర: నడగ రరజ నకక

94-238/368

తసడడ:డ నడసరసల
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడతసరహహబव
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:50
లస: పప
7776 NDX2744340
పపరర: మమలమల కరపరరస

7768 NDX0817577
పపరర: వనసకటమక తడళళళరర తలలరరర

7766 NDX0336784
పపరర: మమబగలమ షపకव షపక

భరస : ససదదయఖव
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరసఅల కపరరర
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:33
లస: పప
7773 AP151000450460
పపరర: ససదదయఖ షపకव షపక

94-238/365

భరస : మగసస ఫర కరపరరస
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : నడసరసల
ఇసటట ననస:81-14-1282
వయసనస:50
లస: ససస స
7770 NDX0665232
పపరర: మగసస ఫర కపరరర

7765 NDX1957911
పపరర: నడసర బ కరపరరస

7790 NDX2720100
పపరర: వరమక బబ టర

94-238/1101

భరస : యలర మసద బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:50
లస: ససస స
94-238/1103

7793 NDX3018058
పపరర: భవరన బబ టర

94-238/1104

తసడడ:డ బడహకయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:81-14-1283
వయసనస:18
లస: ససస స
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పపరర: వరరష నకక
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94-238/387

భరస : పపడమ కలమమర నకక
ఇసటట ననస:81-14-1284
వయసనస:28
లస: ససస స
7797 MLJ1885367
పపరర: పపడమ కలమమర నకక నకక

94-238/390

94-238/393

94-238/396

94-241/1137

94-238/400

94-238/403

94-238/397

7807 NDX1118355
పపరర: సపనహలత మలర గణణషన

7810 NDX1246859
పపరర: కరరరసక సనమసత

7813 NDX2847036
పపరర: హహమయమన రఫస షపక

94-238/1107

7816 NDX2847028
పపరర: మహమకద కరలలష షపక

94-238/398

94-238/405

7821 NDX0090605
పపరర: జజన భభషరव షపకव

94-238/407

7819 NDX1733790
పపరర: అకబర బభషర షపక

94-238/401

భరస : బగరరన షపక
ఇసటట ననస:81-14-1382
వయసనస:35
లస: ససస స

94-238/395

7805 NDX1234350
పపరర: షరరకలమ బబగస షపక

94-241/147

7808 NDX1303874
పపరర: నలకసఠస మసజల దతవ మలర

94-238/399

7811 NDX1189877
పపరర: మలర కరరరసక నశరసత

94-238/402

తసడడ:డ కరరరసక
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:27
లస: పప
94-238/1105

7814 NDX2720001
పపరర: ఖససస బ షపక

94-238/1106

భరస : హహమయమన రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:46
లస: ససస స
94-238/1108

7817 NDX1203850
పపరర: ఖమదర జహ సయఖద సయఖద

94-238/404

భరస : మమహబమబ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1288
వయసనస:28
లస: ససస స
94-238/406

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-14-1288
వయసనస:44
లస: పప
7822 NDX1958166
పపరర: రజయమ షపక

7802 NDX0665026
పపరర: గగస మహమకద

భరస : కరరరసక బభబగ
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమయమన రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:19
లస: పప

7818 NDX1177542
పపరర: మహబమబ సనభభన సయఖద
సయఖద
తసడడ:డ జజనన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-14-1288
వయసనస:38
లస: పప

94-238/392

భరస : మమబమ సనభభన
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ హహమయమన రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగగలల మరరव
ఇసటట ననస:81-14-1350
వయసనస:43
లస: పప

7804 AP151000450011
పపరర: కరలలషర వల షపక షపక

7799 NDX2312007
పపరర: హహమమర బగరనన షపక

తసడడ:డ కరలలషరవల
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరరసకరబబగ
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ నలకసఠస
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:58
లస: పప
7815 NDX2719946
పపరర: మగజబ షపక

94-238/394

తసడడ:డ గణణషన
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:26
లస: ససస స

భరస : గణణషన
ఇసటట ననస:81-14-1287
వయసనస:54
లస: ససస స
7812 NDX1303841
పపరర: నలకసఠస కరరరసక బభబగ మలర

7801 NDX2316511
పపరర: రరహహమన షపక

94-238/389

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ సపసదయఖ నకక
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:21
లస: ససస స
7809 NDX1303882
పపరర: గననషన వజయ లకడక మలర

94-238/391

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషరవల
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:34
లస: పప
7806 NDX2775674
పపరర: రమణ నకక

7798 AP151000450014
పపరర: రమణయఖ నకరక నకక

7796 MLJ1885243
పపరర: కకరణగకమమర నకరక నకక

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1284
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1284
వయసనస:65
లస: పప

భరస : కరలలషరవల
ఇసటట ననస:81-14-1285
వయసనస:55
లస: ససస స
7803 NDX0664995
పపరర: అకబర ఆల మహమకద

94-238/388

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1284
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-14-1284
వయసనస:37
లస: పప
7800 AP151000453014
పపరర: ఖతజజబ షపక షపక

7795 MLJ1898139
పపరర: పడవణ నకరక

7820 NDX2936441
పపరర: కలమమరర ఈనడనమమరర

94-238/1109

భరస : లకడక శకనవరస రరవప ఈనమమరర
ఇసటట ననస:81-14-1302
వయసనస:40
లస: ససస స
94-238/408

7823 NDX0999516
పపరర: మహబమబ బ సయఖద

94-238/409

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:81-14-1382
వయసనస:49
లస: ససస స
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7824 NDX1058361
పపరర: రహహస షపక
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94-238/412

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:81-14-12218
వయసనస:54
లస: పప
7827 MLJ3342060
పపరర: అబగదల వహబ

94-239/30

95-187/546

94-238/414

94-238/416

94-238/419

94-241/148

94-238/1192

భరస : వజయబభబగ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:39
లస: ససస స

7837 AP151000450422
పపరర: జజన షపక

7840 NDX2311959
పపరర: సరసబఆ గళస

7843 NDX2317022
పపరర: మసరసనన పపతతన

7846 NDX2282234
పపరర: సననతడ గరననగగసటర

94-238/424

7849 NDX1374842
పపరర: లకడక లమవణఖ పలర పప తషల

94-238/417

7852 NDX1021377
పపరర: వజయలకడక పలర పప తషల
భరస : రవ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:44
లస: ససస స

7832 NBT0908574
పపరర: ససపన పరరశ

94-233/1163

7835 NDX0502062
పపరర: బడహకయఖ బబ టర व

94-238/415

7838 AP151000453214
పపరర: అరరణ అననస

94-238/418

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1290
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/420

7841 NDX3015815
పపరర: జయ అననస

94-238/1111

తలర : అరరణ అననస
ఇసటట ననస:81-15-1290
వయసనస:25
లస: ససస స
94-238/421

7844 NDX2317089
పపరర: రసనల ఖమన పపతతన

94-238/422

తసడడ:డ మరర ఖమన పపతతన
ఇసటట ననస:81-15-1291
వయసనస:23
లస: పప
94-94/924

7847 NDX1734046
పపరర: లకడక కకసడడ

94-238/423

భరస : వనసకటటశసరరర కకసడడ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:24
లస: ససస స
94-238/425

భరస : మహన బభబగ పలర పప తషల
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:32
లస: ససస స
94-238/427

94-231/946

తసడడ:డ యలమసదव
ఇసటట ననస:81-15-1283
వయసనస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటససరరర గరననగగసటర
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:28
లస: ససస స
7851 NDX0704023
పపరర: లకడకసరమమమ జఖస పలర పప తషల

94-238/1110

తసడడ:డ మరర ఖమన నజమ పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1291
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-15-1291
వయసనస:40
లస: ససస స
7848 NDX1021351
పపరర: హహమ అననవరస

7834 NDX2781078
పపరర: లకడక దదసత

7829 NDX2499101
పపరర: సకలకబభయ చతసబబటట

భరస : శక సతఖ సరయ రరమ కలమమర మమసడడలమనన
ఇసటట ననస:81-15-1203
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపధ లకకచ గళస
ఇసటట ననస:81-15-1290
వయసనస:79
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-15-1290
వయసనస:24
లస: పప
7845 NDX3232394
పపరర: గగససయ బబగమ షపక

95-214/1444

తసడడ:డ అబగదలసతడసర
ఇసటట ననస:81-15-1289
వయసనస:57
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-15-1290
వయసనస:73
లస: ససస స
7842 NDX2423184
పపరర: యయసన బభబగ అననస

7831 SQX2422897
పపరర: నజర షపక

94-239/29

భరస : వనసకటటశసరరర చతసబబటట
ఇసటట ననస:81-15
వయసనస:49
లస: ససస స

భరస : శకనన దదసత
ఇసటట ననస:81-15-1282
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-15-1289
వయసనస:57
లస: ససస స
7839 AP151000453213
పపరర: కకటటశసరమక కకలమव

94-239/31

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:81-15
వయసనస:39
లస: పప

భరస : వలషపకव
ఇసటట ననస:81-15-1226
వయసనస:44
లస: ససస స
7836 AP151000453216
పపరర: జరరరనడ షపక

7828 NDX1058494
పపరర: మలర సరరజ బభహటస

7826 MLJ3342078
పపరర: గపవరఅబగదల

తసడడ:డ నభ అబగదల
ఇసటట ననస:81-14-12283/1
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖరరజ బభహటస
ఇసటట ననస:81-14-12283/2
వయసనస:79
లస: పప

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-15
వయసనస:37
లస: ససస స
7833 MLJ1893148
పపరర: షరహహనడ షపక

94-239/28

తసడడ:డ వనసకటరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-14-12283/1
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ నభ వరహబ
ఇసటట ననస:81-14-12283/2
వయసనస:33
లస: పప
7830 SQX2422939
పపరర: మగసటభజ బబగస షపక

7825 NDX0868018
పపరర: సతఖనడరరయణరరజ సరరకకసడ

7850 NDX1734053
పపరర: ఈశసరమక కకసడడ

94-238/426

తసడడ:డ సనబబయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:35
లస: ససస స
94-238/428

7853 NDX1935149
పపరర: రమణమక కకసడడ

94-238/429

భరస : సనబబయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:50
లస: ససస స
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7854 MLJ1897925
పపరర: అసజమకव బబ కకకససव
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94-238/430

భరస : లకడకనడరరయణव व
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:54
లస: ససస స
7857 NDX2311298
పపరర: అనల పడవణ కనవరర పవడడ

7855 AP151000453210
పపరర: రరజరశసరమక పలర పప తషల

భరస : కకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:68
లస: ససస స
94-238/433

7858 NDX1058353
పపరర: ఫణణసదడబభబగ అననవరస

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కనవరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:29
లస: పప

7860 NDX1058403
పపరర: రవ పలర పప తషల

7861 NDX3125648
పపరర: దనరగ భవన అననవరస

94-238/436

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:47
లస: పప
7863 NDX0336743
పపరర: వనసకటటససరరవపव బబ కకకససव

94-238/438

94-238/440

94-238/443

94-241/149

94-238/1113

భరస : శకనవరసన ఎరర
ఇసటట ననస:81-15-1301
వయసనస:25
లస: ససస స

94-238/439

7873 NDX1865312
పపరర: వనసకటటశసరరర కకసడడ

7876 NDX0020503
పపరర: ఇసడబ బబగస షపక

94-238/448

7879 NDX0336636
పపరర: సపసదడ షపక

94-238/441

7882 NDX1069186
పపరర: మమలమబ షపక
భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-15-1301
వయసనస:44
లస: ససస స

7862 NDX0340513
పపరర: శకలకడకకలమఖణణव బబ కకశసव

94-238/437

7865 SQX2107613
పపరర: మమనక యమథత

95-3/1202

7868 MLJ1885219
పపరర: బభజ షపక

94-238/442

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1295
వయసనస:36
లస: పప
94-238/444

7871 NDX1068840
పపరర: బగడత సరహహబ షపక

94-238/445

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1296
వయసనస:69
లస: పప
94-241/150

7874 NDX2316974
పపరర: బభధడనస షపక

94-238/446

భరస : బభషర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1299
వయసనస:66
లస: ససస స
94-241/151

7877 NDX2507176
పపరర: నడజన షపక

94-238/447

తసడడ:డ సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1300
వయసనస:21
లస: ససస స
94-238/449

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-15-1300
వయసనస:50
లస: పప
94-238/450

94-238/435

తసడడ:డ మగనశసర రరవప యమథత
ఇసటట ననస:81-15-1294
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1299
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:81-15-1300
వయసనస:47
లస: పప
7881 NDX2131829
పపరర: శకలకడక ఎరర

7870 NDX1059179
పపరర: బభషస షపక షపక

7859 AP151000450195
పపరర: మహనడబబగ పలర పప తషల

భరస : వనసకటటశసర రరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1294
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబయఖ కకసడడ
ఇసటట ననస:81-15-1298
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:81-15-1299
వయసనస:43
లస: పప
7878 NDX0336594
పపరర: నసరర హన షపక

94-238/1112

తసడడ:డ శలమర
ఇసటట ననస:81-15-1296
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలర
ఇసటట ననస:81-15-1297
వయసనస:29
లస: ససస స
7875 NDX3147048
పపరర: బభబగ షపక

7867 NDX2490738
పపరర: సపసదనలల షపక

94-238/432

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1295
వయసనస:56
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1296
వయసనస:33
లస: ససస స
7872 NDX0476333
పపరర: అననరరధ మలర

94-238/434

తసడడ:డ వనసకయఖव व
ఇసటట ననస:81-15-1294
వయసనస:53
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-15-1295
వయసనస:38
లస: ససస స
7869 NDX1958620
పపరర: ఆశర షపక

7864 MLJ1897933
పపరర: లకడకనడరరయణव బబ కకకససव

7856 NDX2193787
పపరర: పవన కలమమర కనమరర పవడడ

తసడడ:డ నరసయఖ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:22
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ బభబగ అననవరస
ఇసటట ననస:81-15-1292
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకనడరరయణव
ఇసటట ననస:81-15-1294
వయసనస:35
లస: పప
7866 NDX1021468
పపరర: బభజత బ షపక

94-238/431

7880 NDX2116698
పపరర: నడగమర బభబగ షపక

94-241/152

తసడడ:డ సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1300
వయసనస:23
లస: పప
94-238/451

7883 NDX1577958
పపరర: ససతమక మణణమమళ

94-238/452

భరస : మలర కరరరరన రరవప మణణమమళ
ఇసటట ననస:81-15-1301
వయసనస:63
లస: ససస స
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7884 NDX1058437
పపరర: మసరసన వల షపక
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94-238/453

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:81-15-1301
వయసనస:49
లస: పప
7887 NDX0738070
పపరర: మహమకద నసరరలమర షపక

94-238/456

94-101/863

94-238/460

94-238/462

94-238/465

94-238/467

94-238/470

తసడడ:డ కలల బబగ మరరర
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:53
లస: పప

7897 MLJ1896760
పపరర: రరహ మగననసర బబగసव

7900 NDX2845642
పపరర: ఖససస వల షపక

7903 NDX2311140
పపరర: సరజదడ షపక

7906 MLJ1887975
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-238/473

7909 NDX2310738
పపరర: సనభభన షపక

94-238/463

7912 NDX3015609
పపరర: నజకబబగస మరరర
తసడడ:డ అజజ బబగ మరరర
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:34
లస: ససస స

7892 MLJ3347275
పపరర: అపరసనడव షపకव

94-238/459

7895 NDX2846723
పపరర: నబ షపక

94-241/1138

7898 MLJ1892181
పపరర: బబव షపకव

94-238/464

భరస : మహబగव व
ఇసటట ననస:81-15-1304
వయసనస:68
లస: ససస స
94-238/1114

7901 NDX1069293
పపరర: రబయ షపక

94-238/466

భరస : రససల
ఇసటట ననస:81-15-1305
వయసనస:44
లస: ససస స
94-238/468

7904 NDX1021294
పపరర: హససనడ షపక

94-238/469

భరస : బభబభవల
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/471

7907 NDX1733998
పపరర: మకలబల షపక

94-238/472

తసడడ:డ బభబభ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:24
లస: పప
94-238/474

తసడడ:డ పసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:33
లస: పప
94-238/1115

94-238/458

భసధనవప: గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఖమసససపసరव व
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభ వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:26
లస: పప
7911 NDX3130697
పపరర: అజస బబగ మరరర

94-238/461

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : బభబభ వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:46
లస: ససస స
7908 NDX1734004
పపరర: చడసద బభషర షపక

7894 MLJ3342391
పపరర: టటపపరసనలమసనव షపకव

7889 NDX0738245
పపరర: కరరమగలమర షపక

భరస : టటపపరసనలమసనव व
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:81-15-1304
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1305/1
వయసనస:24
లస: పప
7905 NDX1733980
పపరర: నసరర హన షపక

94-237/734

భరస : సనబభనव व
ఇసటట ననస:81-15-1304
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబव व
ఇసటట ననస:81-15-1304
వయసనస:34
లస: పప
7902 NDX2312171
పపరర: మహహబమబ బభషర షపక

7891 NDX2510170
పపరర: కరరషరక షపసక

94-238/455

తసడడ:డ అబగదల ఖమదధమ
ఇసటట ననస:81-15-1302
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలరలలव व
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:55
లస: పప

భరస : నడగమర వల
ఇసటట ననస:81-15-1304
వయసనస:36
లస: ససస స
7899 MLJ1891407
పపరర: సనభభనव షపకव

94-238/457

తసడడ:డ సనభభన షపసక
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ టటపపరసనలమసన
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:26
లస: పప
7896 NDX1021203
పపరర: మహబబ షపక

7888 NDX0738286
పపరర: సపసదడ వల షపక

7886 NDX0774497
పపరర: సలమమ షపక

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-15-1302
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చన నననన
ఇసటట ననస:81-15-1302
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ తపపరరలమసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1303
వయసనస:22
లస: పప
7893 NDX1247543
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-238/454

భరస : సపసదడ వల
ఇసటట ననస:81-15-1302
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-15-1302
వయసనస:31
లస: పప
7890 NDX2282952
పపరర: రరయమఅజ అహమకద షపక

7885 NDX0774422
పపరర: రరహనడ బబగస షపక

7910 AP151000450179
పపరర: బభబభవల షపక

94-238/475

తసడడ:డ ఖమసససపసర
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:52
లస: పప
94-238/1116

7913 MLJ1887991
పపరర: హససనడపరరసన షపక

94-240/591

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:42
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-240/592

తసడడ:డ బడతపసరర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1306
వయసనస:42
లస: పప
7917 NDX2316347
పపరర: రరయమఅజ షపక

94-238/478

94-238/480

94-238/1117

94-202/651

94-238/1118

94-71/628

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:41
లస: పప
7935 NDX2507150
పపరర: సరససత ఎనమరరడడడ

94-238/488

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:19
లస: ససస స

94-243/1153

7927 AP151000453189
పపరర: వనసకతలకకక తరరమలకకసడ

7930 NDX2775443
పపరర: పరరసత తరరమల కకసడ

94-238/491

94-238/483

7922 NDX0090480
పపరర: ఖమససస సరహహబव షపకव

94-238/482

7925 NDX2730968
పపరర: నడగగర మరవల షపక

94-243/1154

7928 AP151000453516
పపరర: పసచచమక తరరమలకకసడ

94-238/1119

7931 NDX2456556
పపరర: బసదన భభరగ వ కలసడసరర

తసడడ:డ సనసదర రరవప తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:81-15-1310
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అదధ నడరరయణ కలసడసరర
ఇసటట ననస:81-15-1311
వయసనస:25
లస: ససస స

7933 NDX2470755
పపరర: వనసకట అలలఖఖ జలలర డ

7934 NDX1577420
పపరర: సతఖవరణణ యనమరరడడ

94-238/486

7942 NDX2846335
పపరర: కనక శశసత కరయల
తసడడ:డ లకడక నడరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:19
లస: ససస స

94-238/485

94-238/487

భరస : కకషరష రరడడడ యయనమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:43
లస: ససస స

94-238/489 7937 NDX1577412
7936 NDX1958653
పపరర: శవ సకజన రరమరరడడ కలసదసరర
పపరర: కకషరష రరడడడ యనమరరడడడ

7939 NDX2894624
పపరర: శవమక వరర

94-238/484

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1310
వయసనస:70
లస: ససస స

94-238/490

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ యయనమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:47
లస: పప
94-238/1120

భరస : పరపరరవప వరర
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:44
లస: ససస స
94-238/1122

94-214/854

తసడడ:డ చన ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ అదధనడరరయణ కలసదసరర
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఓబగల రరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:81
లస: పప
7941 NDX2777753
పపరర: కణక శశసత కరయల

7924 NDX2719219
పపరర: జబబద బబగగమ షపక

7919 NDX2730901
పపరర: మమలమబ షపక

తసడడ:డ నననన సరహహబव
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:50
లస: పప

భరస : రవ జలలర డ
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:69
లస: ససస స
7938 NDX1247436
పపరర: మసరసన రరడడడ ఎనమరరడడడ

94-238/481

భరస : సనసదరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1310
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ కలసచల
ఇసటట ననస:81-15-1310
వయసనస:50
లస: ససస స
7932 NDX2385235
పపరర: మహహదదదన షపక

7921 NDX2311090
పపరర: కరశమ సరహహబ షపక

94-238/477

భరస : హహమ మమష షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : చన ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సనసదరరరవప థదరరమలకకనడడ
ఇసటట ననస:81-15-1310
వయసనస:21
లస: పప
7929 NDX2845360
పపరర: వర రరఘవమక కలసచల

94-238/479

తసడడ:డ ననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:26
లస: పప
7926 NDX2697449
పపరర: బభలకకషష థదరరమలకకనడడ

7918 NDX2316610
పపరర: ఇసరకల షపక

7916 NDX0774364
పపరర: షరజహ షపక

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-15-1308
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1308
వయసనస:42
లస: పప

భరస : నడగమర మరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1309
వయసనస:25
లస: ససస స
7923 NDX2730679
పపరర: చన మర వల షపక

94-238/476

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1308
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1308
వయసనస:22
లస: పప
7920 NDX2311124
పపరర: కగసర షపక

7915 NDX2316487
పపరర: రరశరక షపక

7940 NDX2776417
పపరర: జయలకడక కరయల

94-238/1121

భరస : లకడక నడరరయణ కరయల
ఇసటట ననస:81-15-1312
వయసనస:39
లస: ససస స
94-238/1123

7943 NDX3035748
పపరర: లకడక పవన చసడ

94-238/1124

తసడడ:డ శకనన చసడ
ఇసటట ననస:81-15-1313
వయసనస:20
లస: ససస స
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పపరర: శకనన పరసతస
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94-238/1190

తసడడ:డ మగనయఖ పరసతస
ఇసటట ననస:81-15-1313
వయసనస:42
లస: ససస స
7947 NDX0982322
పపరర: రహమతహ షపక

94-241/153

94-241/156

94-238/493

94-238/1216

94-238/496

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-15-1316
వయసనస:29
లస: పప
7962 NDX0670489
పపరర: రరజరశసరర గసట

7951 NDX0982314
పపరర: ఉదయరరజ కకటచరర

7954 NDX1177492
పపరర: వరర అసకమకరరజ కలరపరటట

7957 NDX2161099
పపరర: శక లకడక కలరపరటట

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-15-1316
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉససన
ఇసటట ననస:81-15-1319
వయసనస:30
లస: పప
7971 NDX1059377
పపరర: యమససమ షరరఫ షపక షపక
తసడడ:డ షబబర
ఇసటట ననస:81-15-1320
వయసనస:28
లస: పప

94-238/494

94-241/158

7972 NDX1759606
పపరర: గగస షపక
తసడడ:డ హహసపసన శక
ఇసటట ననస:81-15-1320
వయసనస:53
లస: పప

94-238/1202

7958 NDX0340356
పపరర: నరసమక అమకశశటట

7961 NDX0336537
పపరర: శవ అమకశశటట

94-238/497

94-238/495

94-238/498

తసడడ:డ ఏడడకకసवలల
ఇసటట ననస:81-15-1316
వయసనస:57
లస: పప
94-238/499

7964 MLJ1882174
పపరర: శకనవరసరరజ కలరపరటట

94-238/500

తసడడ:డ అపరలరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1317
వయసనస:37
లస: పప
94-238/502

7967 NDX0340398
పపరర: షరకకరర షపక

94-238/503

భరస : మహబభలషర
ఇసటట ననస:81-15-1319
వయసనస:38
లస: ససస స
94-238/505

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-15-1319
వయసనస:44
లస: పప
94-238/507

7955 NDX3257243
పపరర: చతసతనఖలకడక సరరకకసడ

7960 NDX1058338
పపరర: శవ శసకర అమకశశటట

7969 NDX1058155
పపరర: సనభభన షపక

94-238/492

భరస : సనసదరరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : షపక సలస బభజ
ఇసటట ననస:81-15-1319
వయసనస:23
లస: ససస స
94-238/504

7952 AP151000453183
పపరర: పరరసత కలరపరటట

భరస : శవ
ఇసటట ననస:81-15-1316
వయసనస:53
లస: ససస స

7963 NDX1323591
పపరర: కవతడ కలరపరటట

94-241/155

భరస : అసకమకరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1317
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1317
వయసనస:67
లస: పప

7949 NDX1453240
పపరర: అల తషరరస రరజజ శశఖర

తసడడ:డ వరర అసకమక రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:23
లస: ససస స

94-238/501 7966 NDX1958463
7965 MLJ1885466
పపరర: అపరలరరజ కలరపరటట కరరరపట
పపరర: షపక గగససయమ

7968 NDX1058346
పపరర: మహమకద షపక

94-241/157

తసడడ:డ సరసబయఖ అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1316
వయసనస:31
లస: పప
94-241/159

94-238/1220

తసడడ:డ మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:81-15-1314
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరజ
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:51
లస: పప

భరస : సనసదరరరజ రరజ
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:23
లస: ససస స
7959 NDX1058742
పపరర: రరఘవ అమకశశటట

94-241/154

తసడడ:డ అగసరరనమఖ
ఇసటట ననస:81-15-1314
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1315
వయసనస:29
లస: పప
7956 NDX3285640
పపరర: చతసతనఖ లకడక సరరకకసడ

7948 NDX0981373
పపరర: రమమదతవ కకటచరర

7946 NDX3294030
పపరర: అల షపక

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1313
వయసనస:25
లస: పప

భరస : ఉదయరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1314
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:81-15-1314
వయసనస:43
లస: పప
7953 MLJ1889245
పపరర: సనసదరరరజ సరరకకసడ

94-238/1193

భరస : శకనన చసదడ
ఇసటట ననస:81-15-1313
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మరర షరరఫ
ఇసటట ననస:81-15-1314
వయసనస:35
లస: ససస స
7950 NDX0982256
పపరర: మరర షహహద

7945 NDX3235470
పపరర: నరకల చసదడ

7970 AP151000450564
పపరర: హహసపసన షపక

94-238/506

తసడడ:డ జజన బగడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1319
వయసనస:61
లస: పప
94-238/508

7973 NDX1706144
పపరర: తశర స షపక

94-241/160

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1320
వయసనస:26
లస: ససస స
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పపరర: రబభబన షపక
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94-241/161

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1320
వయసనస:24
లస: పప
94-238/511

7980 NDX2311488
పపరర: ససలదలత ధథపరలపపడడ

94-238/513

94-238/516

94-238/519

94-238/1126

94-241/165

94-238/522

7987 MLJ1897669
పపరర: ఉమకర సరహహబ షపక

7990 NDX2350569
పపరర: పదక పప రరమళ

7993 NDX1148261
పపరర: జరరనడ బబగమ షపక

7996 NDX3174042
పపరర: హబబగననసర షపక

94-238/523

7999 NDX2311512
పపరర: నడగమర షరరఫ షపక

94-238/520

8002 NDX2676245
పపరర: ఉదయ కలమమర ధర
తసడడ:డ శవరరస ధర
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:19
లస: పప

7982 MLJ1898584
పపరర: షరకకరర షపక

94-238/515

7985 NDX1059369
పపరర: శవయఖ దదసత దదసతఐ

94-238/518

7988 NDX2846483
పపరర: కగసర పటభన

94-238/1125

తసడడ:డ చడన బభష పటభన
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:22
లస: ససస స
94-241/163

7991 NDX0806703
పపరర: షహనడబ పఠరన

94-241/164

భరస : బభషర బభషర
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:44
లస: ససస స
94-241/166

7994 NDX0615526
పపరర: జమమగననసరव షపక

94-238/521

భరస : ఖమససస బబగव
ఇసటట ననస:81-15-1326
వయసనస:65
లస: ససస స
94-238/1127

7997 NDX1148204
పపరర: సప హహల షపక

94-241/167

తసడడ:డ సరబభదర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1326
వయసనస:27
లస: పప
94-238/524

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:23
లస: పప
94-238/942

94-241/162

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:55
లస: పప

భరస : హహసపన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1326
వయసనస:73
లస: ససస స

భరస : నడగగర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బగజర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:23
లస: పప

94-238/517

భరస : సబదర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1325
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1326
వయసనస:65
లస: ససస స

8001 NDX2666220
పపరర: సలస బభష షపక

7984 NDX1420223
పపరర: వనసకట చలమ రరవప దదసత

7979 NDX0476218
పపరర: సనబడహకణఖస గగగగలమమడడ

భరస : ఉమకరव
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ పప రరమళ
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:46
లస: పప

7998 NDX2316370
పపరర: గగససయమ షపక

94-238/514

తసడడ:డ మమబగ సరహహబव व
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ చసద బభష పటభన
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:20
లస: పప

7995 NDX2113942
పపరర: హబబగననసర షపక

7981 AP151000453176
పపరర: కరరమమన షపక షపక

94-238/510

తసడడ:డ బభలసరసమ గగగగలమమడడ
ఇసటట ననస:81-15-1322
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ దదసత
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమబగసనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:59
లస: పప

7992 NDX0805762
పపరర: జజన బభషర పఠరన

94-238/512

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:54
లస: ససస స

7989 NDX3015427
పపరర: అశకఫ పటభన

7978 NDX1247295
పపరర: సపసదనలల షపక షపక

7976 MLJ1898212
పపరర: నజజకబబగసव షపకव

భరస : గఫరరव व
ఇసటట ననస:81-15-1322
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1322
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రరజరసదడ పడసరద ధథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:81-15-1323
వయసనస:29
లస: ససస స

7986 AP151000450462
పపరర: షబబర షపక షపక

94-238/509

భరస : పడతడప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:81-15-1322
వయసనస:33
లస: ససస స

7977 AP151000453171
పపరర: పరపమక గగగగలమమడడव
గగగగలమగడడ
భరస : బభలసరసమव
ఇసటట ననస:81-15-1322
వయసనస:63
లస: ససస స

7983 NDX1021302
పపరర: నడగచతననమక దదసత దదసత

7975 NDX0615534
పపరర: సనజజత మమడడకకసడ

8000 NDX2316412
పపరర: నడగమర శరరఫస షపక

94-238/525

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:36
లస: పప
94-238/943

8003 NDX2732428
పపరర: వనసకట రమణమక ధడరర

94-238/1128

భరస : శవరరస ధడరర
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:39
లస: ససస స
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8004 NDX1048040
పపరర: జజన సయఖద
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94-245/643

94-238/527

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:26
లస: ససస స
8010 NDX0615518
పపరర: రరషరకబబగస షపక షపక

8008 NDX1021385
పపరర: రరకరసనడ షపక

94-238/528

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:28
లస: ససస స
94-238/530

భరస : నబ రససల
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:30
లస: ససస స
8013 NDX2012862
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-94/1009

Deleted

తసడడ:డ ఇమమమ
ఇసటట ననస:81-15-1328
వయసనస:54
లస: పప
8007 NDX1957564
పపరర: మహబమబ జజన షపక

8005 NDX2713394
పపరర: వనసకట బల సనభడమణఖస
పసనపపలలటట
తసడడ:డ సనబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:49
లస: పప

8011 NDX1021336
పపరర: సలమమన షపక షపక

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:24
లస: పప

8014 NDX1577818
పపరర: మహబమబ షపక

తసడడ:డ తడమమరరసव
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:33
లస: పప
8019 NDX2712826
పపరర: సనధ పసనపపలలటట

94-238/944

8020 NDX1956053
పపరర: రరహమమన షపక
తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:25
లస: పప

8022 NDX3015674
పపరర: రమమశ రరజ చకకవరరరమ

8023 NDX1733964
పపరర: నడగ పసడయమసక వనమరరడడ

94-238/1129

తసడడ:డ వనసకటభదధడ రరజ చకకవరరరమ
ఇసటట ననస:81-15-1331
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ సనబబయఖ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1332
వయసనస:56
లస: పప
8028 NDX0817486
పపరర: నడగలకడక అననవరపప
అననవరరపప
భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:29
లస: ససస స
8031 NDX3087681
పపరర: శక లకడక అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:21
లస: ససస స

94-238/534

8026 NDX2845543
పపరర: బసదన లత గగడడమమటర

94-238/537

94-238/1132

94-238/529

8012 AP151000453569
పపరర: మమయమమన షపక

94-238/532

8015 NDX1577917
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-238/535

8018 NDX0650119
పపరర: మమబగసనభభన షపక షపక

94-238/538

తసడడ:డ అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:55
లస: పప
94-241/168

8021 NDX0881078
పపరర: మహమకద ఖమససస షపక

94-241/169

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:33
లస: పప
94-238/539

8024 NDX1733949
పపరర: పపషరవత వనమరరడడ

94-238/540

భరస : సరసబశవరరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:81-15-1332
వయసనస:51
లస: ససస స
94-238/1130

తసడడ:డ మణణకరసత గగడడమమటర
ఇసటట ననస:81-15-1332
వయసనస:26
లస: ససస స
94-238/542

8009 NDX1021310
పపరర: సలమమ షపక షపక

తసడడ:డ ససదర ధక షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1332
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/541

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:33
లస: పప

భరస : వనసకట బభల సనబడమణఖస పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:39
లస: ససస స

8025 NDX1733956
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమరరడడ

94-238/531

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:25
లస: పప

94-238/536 8017 NDX0502294
8016 NDX0502229
పపరర: తడమమరరస కలపపసదడసव కలపపసడతరక
పపరర: నబ రససల షపక షపక

94-238/526

భరస : మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:81-15-1330
వయసనస:54
లస: ససస స
94-238/533

8006 NDX1907866
పపరర: నగరనడ షపక

8027 NDX3152246
పపరర: బభబ బసదన లత గగడడ మమటర

94-238/1131

భరస : మణణ కరసత గగడడ మమటర
ఇసటట ననస:81-15-1332
వయసనస:26
లస: ససస స

94-238/543 8030 NDX0744003
8029 MLJ3347408
పపరర: అరరణ దదపరలపవడడ దదపరపవడడ
పపరర: వనసకటటశసరరర అననవరపప
అననవరరపప
భరస : రరజరసదపడసరద
తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ
ఇసటట ననస:81-15-1333
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:48
లస: ససస స
వయసనస:42
లస: పప

94-238/544

8032 NDX1706136
పపరర: కలమఖణణ దదపరలపవడడ

94-241/171

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:30
లస: ససస స

94-241/170

8033 NDX0805929
పపరర: రమణ అననవరపపव
భరస : వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:38
లస: ససస స
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8034 NDX1706151
పపరర: అరరణ దదపరలపవడడ
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94-241/172

భరస : రరజరసదడపస
డ రద దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1333
వయసనస:48
లస: ససస స
8037 NDX2797777
పపరర: వనసకట లకడక వర

8043 NDX2763639
పపరర: శవ నడగరరజ వలమబగన

94-212/974

94-238/549

94-238/1135

8038 AP151000453158
పపరర: జయభభరత దదపరలపవడడ
దదపరపవడడ
భరస : సనసదరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:59
లస: ససస స

94-238/547

8041 NDX2780674
పపరర: జయ భభరత దదపరలపవడడ

94-238/1133

8044 NDX1021369
పపరర: షరరఫపన షపక షపక

తసడడ:డ కరసతడరరవప కనగరరరపస
ఇసటట ననస:81-15-1338
వయసనస:32
లస: పప

8047 MLJ1897073
పపరర: రహహస షపక

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:32
లస: ససస స
94-238/558

8055 NDX1733923
పపరర: సనధదర గగననగగసటర

94-238/561

భరస : జజకకర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:29
లస: ససస స

94-238/553

8056 NDX1759580
పపరర: లకకయఖ గగననగగసటర

94-238/1137

8059 NDX1957655
పపరర: నజమ పఠరన

94-238/556

8062 NDX1021278
పపరర: లకడక కనగరరరపప
భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:30
లస: ససస స

8045 AP151000453570
పపరర: సమవపననసర షపక షపక

94-238/551

8048 NDX0615476
పపరర: దతవక కరసనల కరసనల

94-238/554

8051 MLJ3347044
పపరర: అననపవరష మక కరసల

94-238/557

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:64
లస: ససస స
94-238/559

8054 MLJ3342086
పపరర: శకనవరసరరజ కరసనల

94-238/560

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:43
లస: పప
94-238/562

8057 NDX3150919
పపరర: లకడక దనరగ గగననగగసటర

94-238/1136

భరస : లకకయఖ గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-15-1340
వయసనస:53
లస: ససస స
94-238/563

భరస : మరరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1341
వయసనస:40
లస: ససస స
94-238/565

94-238/1134

భరస : రరజశకధర
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభమషణస గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-15-1340
వయసనస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-15-1340
వయసనస:33
లస: పప
8061 NDX1764118
పపరర: షరహహదడ షపక

8053 MLJ3342227
పపరర: శకధరరకజజ కరసనల

8042 NDX2782431
పపరర: భగదతవ వర

భరస : బగడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1338
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గగననగగసటర
ఇసటట ననస:81-15-1340
వయసనస:32
లస: పప
8058 NDX3191020
పపరర: సనరరశ గగననగగసటర

94-238/550

భరస : శకనవరసరరజ కర
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:38
లస: ససస స

8052 NDX1759598
పపరర: మహహసదడ సరయ కలమమర
కరసనల
తసడడ:డ శకనవరస రరజ కరసనల
ఇసటట ననస:81-15-1339
వయసనస:23
లస: పప

94-238/548

భరస : నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1338
వయసనస:35
లస: పప

94-238/555 8050 MLJ3347036
8049 NDX1247246
పపరర: జయమలకడక సరరకకసడ సరరకకసడ
పపరర: దనరరగసబ కరసల

8039 NDX1733931
పపరర: రవసదడ బభబగ దథపరలపవడడ
తసడడ:డ సనసదర రరవప దథపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:24
లస: పప

భరస : అబగదల రహహమ
ఇసటట ననస:81-15-1338
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/552

94-238/546
8036 MLJ3342730
పపరర: శకనవరసరరవప పరనకరల పరనకరల

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1334
వయసనస:45
లస: పప

భరస : సనసదర రరవప దదపరలపవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప వలమబగన
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:28
లస: పప
8046 NDX1058908
పపరర: ఆసజననయగలల కనగరరరపస

94-238/545

భరస : హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1334
వయసనస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:21
లస: ససస స
8040 AP151000450145
పపరర: సనసదరరరవప దదపరలపవడడ
దదపరపవడడ
తసడడ:డ అకకయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1335
వయసనస:62
లస: పప

8035 AP151000453157
పపరర: పపలర మక పరనకరల పరనకరల

8060 NDX1021328
పపరర: నడగదతవ కనగరరరపస

94-238/564

భరస : ఆసజననయగలల కనగరరరపస
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:26
లస: ససస స
94-238/566

8063 NDX1021344
పపరర: దనరగ మమడడద

94-238/567

భరస : కరసతడరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:47
లస: ససస స
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8064 NDX0774430
పపరర: వహహదనననసర షపకव షపక

94-238/568

భరస : అబగదల రజజకव
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:49
లస: ససస స
94-238/572

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:48
లస: పప

8068 NDX1059351
పపరర: కరసతడరరవప మమడడద

94-238/1138

8071 NDX1437848
పపరర: దనరరగ పడసరద కనమరర పవడడ

భరస : రసబభబగ కనమరర పవడడ
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:44
లస: ససస స

8074 NDX1958588
పపరర: శవ జజఖత కకపపరరరవవరర

94-238/577

8077 NDX2943348
పపరర: శకనవరస రరవప కకతత
స రర

తసడడ:డ వశసనడధ రరవప కకపపరరరవవరర
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:48
లస: పప

8079 NDX2943280
పపరర: పదడక వత కకతత
స రర

8080 NDX2311876
పపరర: షరజదడ షపక

94-238/1141

భరస : శకనవరస రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:43
లస: ససస స
8082 AP151000453155
పపరర: రమమదతవ బబ యనव

94-243/26

భరస : వనసకటసనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1344
వయసనస:50
లస: ససస స
8085 NDX2311322
పపరర: రరధ గగటటటపరటట

94-238/575

94-238/583

8086 NDX2310811
పపరర: జయలకడక గగటటటపరటట

94-238/1139

8089 NDX1058502
పపరర: సనభభన షపక షపక
తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:53
లస: పప

8072 NDX1437822
పపరర: రరసబభబగ కనమరర పవడడ

94-243/27

8075 NDX1420165
పపరర: సతఖ బడహ తతజ మదధద

94-238/576

8078 NDX3018173
పపరర: బభబ సననత మడడడ

94-238/1140

భరస : డదననశసర చసదడ శశఖర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:47
లస: ససస స
94-238/578

8081 NDX1021237
పపరర: షహనడజ షపక షపక

94-238/579

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:81-15-1344
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/581

8084 NDX1059526
పపరర: మమలమల షపక షపక

94-238/582

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-15-1344
వయసనస:54
లస: పప
94-238/584

భరస : ససవర శసకర పడసరద గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:44
లస: ససస స
94-238/586

94-238/574

తలర : సననత
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1344
వయసనస:34
లస: పప

భరస : శవ శసకర పడసరద గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:26
లస: ససస స
8088 NDX2311348
పపరర: శవ శసకర పడసరద గగటటటపరటట

8083 NDX2311728
పపరర: నడసర వరల షపక

8069 AP151000450142
పపరర: రజజక అబగదలव షపక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడసర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1344
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/580

94-238/571

తసడడ:డ రహహసव
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:58
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప కకపపరరరవవరర
ఇసటట ననస:81-15-1343
వయసనస:29
లస: ససస స

8076 NDX1958513
పపరర: నడగరశసరరరవప కకపపరరరవవరర

తసడడ:డ చనన గగపయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:46
లస: పప

94-238/573

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:27
లస: పప
94-243/1155

8066 NDX0090464
పపరర: ఇరరఫనव అబగదలव

తసడడ:డ అబగదల రజజకव
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బగ
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:22
లస: పప
8073 NDX3023223
పపరర: లకడక కనమరర పవడడ

94-238/569

తసడడ:డ కరసతడరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1342
వయసనస:32
లస: పప

8067 NDX2089770
పపరర: మర సర షపక

8070 NDX2846061
పపరర: రబబన షపక

8065 NDX1059773
పపరర: రరజరష కనగరరరపప

8087 NDX1021443
పపరర: గగససయమ షపక షపక

94-238/585

భరస : సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:47
లస: ససస స
94-238/587

8090 NDX3018256
పపరర: ఇరరఫన షపక

94-238/1142

తలర : పరవన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1345
వయసనస:27
లస: పప

94-238/588 8092 NDX1374834
94-238/589 8093 NDX0819623
94-238/590
8091 AP151000453151
పపరర: సరజదడబబగస సయఖద సయయఖడ
పపరర: అపసరరననసర బబగగమ షపక షపక
పపరర: అకబరరబషర సయఖద సయఖద

భరస : అకబరరబషర
ఇసటట ననస:81-15-1346
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1346
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:81-15-1346
వయసనస:52
లస: పప
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94-238/591

తసడడ:డ ఉమమర ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:81-15-1347
వయసనస:35
లస: ససస స
8097 AP151000453145
పపరర: నజజక షపక షపక

94-238/594

94-238/597

94-238/600

94-238/601

94-238/604

94-238/607

94-238/610

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-15-1351
వయసనస:41
లస: పప

8107 NDX0340166
పపరర: పరరసనడర తషన షపక

8110 AP151000450451
పపరర: రహమమనర రరఫ షపక

8113 NDX1021401
పపరర: మసరసన బ షపక

8116 NDX2310985
పపరర: అనసర బభషర షపక

94-238/613

8119 NDX2138890
పపరర: అశకఫపన షపక

94-238/602

8122 AP151000450450
పపరర: ఇసరకయల షపక
తసడడ:డ బక సరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1351
వయసనస:67
లస: పప

8102 NDX0384230
పపరర: ససదద ధక షపక

94-238/599

8105 NDX2282242
పపరర: ఫరరమ షపక

94-94/925

8108 NDX0340141
పపరర: ఫపసరరననసర షపక

94-238/603

భరస : అనసరరలషव
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:43
లస: ససస స
94-238/605

8111 AP151000450560
పపరర: అనసరరలష షపక

94-238/606

తసడడ:డ హహసపసనव
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:45
లస: పప
94-238/608

8114 MLJ1892579
పపరర: షమస షపక

94-238/609

భరస : అబగదలమరబభషర
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:53
లస: ససస స
94-238/611

8117 NDX0090563
పపరర: జజన బభబగव షపకव

94-238/612

తసడడ:డ నడగగలల మరరव
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:36
లస: పప
94-238/614

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1351
వయసనస:57
లస: ససస స
94-238/616

94-238/596

తసడడ:డ అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ నడగగలమరర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:39
లస: పప
8121 AP151000450138
పపరర: షపక మహబమబ బభష

94-241/173

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : నడగగల మరర
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:63
లస: ససస స
8118 NDX2089796
పపరర: జజన షపక

8104 NDX1235563
పపరర: సలమక షపక

8099 AP151000453144
పపరర: మసరసనబ షపక షపక

తసడడ:డ హహసపసనడసహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వలव
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:42
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1350
వయసనస:34
లస: ససస స
8115 NDX1021393
పపరర: జజన బ షపక షపక

94-238/598

భరస : రరహమమనర రరఫ
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:63
లస: ససస స
8112 NDX1957739
పపరర: రరజసనడ షపక

8101 AP151000450141
పపరర: అహకద బభషర షపక

94-238/593

భరస : హహసపసనడసహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదధదక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1349
వయసనస:24
లస: ససస స
8109 AP151000453556
పపరర: సరబరరననసర షపక

94-238/595

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సహ బ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:51
లస: పప
8106 NDX2310894
పపరర: మగనర షపక

8098 NDX2316222
పపరర: మసరసనబ షపక

8096 NDX2316537
పపరర: షకకల షపక

భరస : అహమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:21
లస: పప
8103 NDX2316859
పపరర: అహమద బభషర షపక

94-238/592

తసడడ:డ అబగదల సలస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1347
వయసనస:36
లస: పప

భరస : ససదద ధక
ఇసటట ననస:81-15-1348
వయసనస:49
లస: ససస స
8100 NDX2316677
పపరర: అబగదల సమద షపక

8095 NDX2309953
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

8120 MLJ1885292
పపరర: సలసబభజ షపక

94-238/615

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-15-1351
వయసనస:34
లస: పప
94-238/617

8123 NDX1235530
పపరర: మలర క షపక

94-241/189

భరస : మహబమబ బభష
ఇసటట ననస:81-15-1351
వయసనస:28
లస: ససస స
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పపరర: అనససరఖ పరత
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94-238/618

భరస : వనసకటటశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-15-1352
వయసనస:50
లస: ససస స
94-238/621

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరత
ఇసటట ననస:81-15-1352
వయసనస:30
లస: పప
94-238/624

తసడడ:డ మధనససధనడ రరవప శసకలల
ఇసటట ననస:81-15-1353
వయసనస:23
లస: పప
94-238/627

94-238/630

94-244/1287

94-238/633

94-238/634

8137 NDX2604023
పపరర: సరసత కకలర పర

8140 NDX1958414
పపరర: షబభనడ బబగస షపక

8143 NDX2666972
పపరర: సకలమ బబగస షపక

8146 NDX1021427
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

94-238/637

8149 NDX1021435
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-238/945

8152 MLJ1884873
పపరర: కరరమగలమర సయఖద
తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:43
లస: పప

8132 NDX2310936
పపరర: హరరక కకలర పర

94-238/626

8135 NDX1958380
పపరర: శవ నడగరశసరరరవప కకలర పర

94-238/629

8138 NDX3131299
పపరర: రరమగ పప లశశటట

94-238/1143

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:50
లస: పప
94-238/631

8141 MLJ3347713
పపరర: సలమమన షపక

94-238/632

భరస : సరరదరరలషర
ఇసటట ననస:81-15-1356
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/946

8144 NDX3035797
పపరర: సలమక బబగస షపక

94-238/1144

తసడడ:డ సరరరర బభష షపక
ఇసటట ననస:81-15-1356
వయసనస:21
లస: ససస స
94-238/635

8147 NDX0615468
పపరర: మమరరఫవన సయఖద

94-238/636

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:31
లస: ససస స
94-238/638

భరస : గగస మహహదద న
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:54
లస: ససస స
94-238/640

94-238/623

తసడడ:డ పరపరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:40
లస: పప

94-238/628

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:81-15-1356
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : నననసరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1357
వయసనస:70
లస: ససస స

8151 MLJ1891886
పపరర: అనసర సయఖద

8134 NDX1958208
పపరర: చసదడడవత కకలర పర

8129 NDX2490803
పపరర: అనససరఖ శసకలల

తసడడ:డ శవ నడగరససరర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-15-1354
వయసనస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1356
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-15-1356
వయసనస:70
లస: పప

8148 MLJ1889823
పపరర: నసరర హన సయఖద

94-238/625

తసడడ:డ శవ నడగరశసర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:28
లస: పప

8145 AP151000453132
పపరర: ఖమకనబ షపక

8131 AP151000450136
పపరర: మధనససధనరరవపव ససకలలव

94-238/620

భరస : మధనససధనడ రరవప శసకలల
ఇసటట ననస:81-15-1353
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసనబబయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:71
లస: పప

8142 NDX1058460
పపరర: నననన సరహహబ షపక

94-238/622

తసడడ:డ మమధవరరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1353
వయసనస:60
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1355
వయసనస:40
లస: ససస స

8139 NDX3136637
పపరర: అజయ కలమమర పప లశశటట

8128 NDX0384297
పపరర: వనసకటటశసరరరవపव పరతव

8126 NDX2316941
పపరర: నరరసదడ బభబగ పరత

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరత
ఇసటట ననస:81-15-1352
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపరరరరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1352
వయసనస:53
లస: పప

8130 NDX2490704
పపరర: వనసకట సరయ బభబగ శసకలల

8136 NDX1958281
పపరర: పరపరరరవప కకలర పర

94-238/619

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరత
ఇసటట ననస:81-15-1352
వయసనస:25
లస: పప

8127 NDX2316818
పపరర: శకనవరసరరవప పరత

8133 NDX0340034
పపరర: పదకజव కకలర పరव

8125 NDX2316891
పపరర: రరమగ పరత

8150 NDX0340075
పపరర: మగసతడజ సయఖద

94-238/639

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:65
లస: ససస స
94-238/641

8153 AP151000450589
పపరర: సరరదరరబషర షపక

94-238/642

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:47
లస: పప
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94-238/643

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:65
లస: పప
8157 MLJ1885276
పపరర: జలమనఖమన పఠరన

94-238/645

94-238/1197

94-238/1146

94-242/1348

94-241/176

భరస : బభలమజకలమమర
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:37
లస: ససస స
8172 NDX2256311
పపరర: బభలమజ కలమమర ఈగ

94-241/179

94-238/649

భరస : సనబడమణఖఎస ఏలలరర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:35
లస: ససస స

94-238/1147

8167 NDX2033421
పపరర: రతస యఖ కలసచతన పలర

94-238/652

94-238/648

8165 NDX1833087
పపరర: రజన కకటసశశటట

8170 NDX0981316
పపరర: వనసకటలకడక ఈగ

8171 NDX0982298
పపరర: పరరసతమక ఈగ

8176 NDX2486249
పపరర: మబన షపసక

8179 NDX1058478
పపరర: శకనవరసరరవప పరత

8182 NDX2312148
పపరర: శవకలమమరర వనమగల
భరస : వనసకట రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:36
లస: ససస స

94-241/174

94-241/175

8168 NDX2846293
పపరర: వజయ లకడక కలసచనపలర
తసడడ:డ రతయఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:19
లస: ససస స

94-241/177

94-238/1148

94-241/178

భరస : సప మమశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:65
లస: ససస స
94-241/180

8174 NDX2846517
పపరర: నరరసదడ కలసచనపలర

94-241/1139

తసడడ:డ రతయఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:21
లస: ససస స
94-238/650

8177 AP151000453127
పపరర: పసచచమక తతటव

94-238/651

భరస : సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:55
లస: ససస స
94-238/653

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:30
లస: పప
94-238/655

8162 NDX1453463
పపరర: మహబమబ జజన పఠరన

తసడడ:డ హననమసత రరవప కలసచతన పలర
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:47
లస: పప

8173 NDX0982389
పపరర: శకనవరస వరపడసరద ఈగ

94-238/647

భరస : కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1360
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : ససదధరక షపసక
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకదల షపసక
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:27
లస: పప
8181 NDX2316685
పపరర: రరజఖ లకడక ఏలలరర

8164 NDX2992725
పపరర: మగబన షపక

8159 AP151000450130
పపరర: షషకలర పఠరన

తసడడ:డ శరకలర
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ సప మమశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:42
లస: పప

భరస : ససదర ధక షపసక
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:24
లస: ససస స
8178 NDX2486256
పపరర: ససదర ధక షపసక

94-238/1198

భరస : శకనవరసపడసరద
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మమశసర రరవప ఈగ
ఇసటట ననస:81-15-1361
వయసనస:39
లస: పప
8175 NDX2486223
పపరర: మబన షపసక

8161 NDX3236494
పపరర: మహబమబ జజన పటభన

94-238/644

తసడడ:డ రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:44
లస: పప

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-15-1360
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-15-1360
వయసనస:19
లస: ససస స
8169 NDX1143874
పపరర: శవకలమమరర ఈగ

94-238/646

తసడడ:డ షషకలర పటభన
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1360
వయసనస:45
లస: పప
8166 NDX2992782
పపరర: నగరనడ షపక

8158 NDX0868109
పపరర: ఖమదర ఖమన అబగదలव

8156 AP151000453609
పపరర: రరహమగననసర అబగదలव

భరస : రహహసఖమనव
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:42
లస: పప

భరస : షషకలర పటభన
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:39
లస: ససస స
8163 NDX2992758
పపరర: బగడత షపక

94-238/1145

తసడడ:డ అనవర సయఖద
ఇసటట ననస:81-15-1358
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహసఖమన व
ఇసటట ననస:81-15-1359
వయసనస:34
లస: పప
8160 NDX3236452
పపరర: తహహరర పటభన

8155 NDX2846715
పపరర: అయయషర సయఖద

8180 MLJ1899194
పపరర: శకనవరసరరవపव తతటव

94-238/654

తసడడ:డ సనబభబరరవపव व
ఇసటట ననస:81-15-1362
వయసనస:36
లస: పప
94-238/656

8183 NDX2311835
పపరర: లకడక కరసఠలల ఏలలరర

94-238/657

భరస : మగకకసటటససర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:63
లస: ససస స
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8184 NDX1697384
పపరర: వనసకట భభనన పడసరద నలర క

94-238/658

తసడడ:డ వ నడగ కలమమర నలర క
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:33
లస: పప
8187 NDX3124963
పపరర: పవన కలమమర అమర

94-238/1149

94-238/661

94-238/664

94-238/667

94-238/670

94-241/182

94-241/185

భరస : సనరరష బభబగ
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:54
లస: ససస స

8197 NDX2311108
పపరర: ఫపసజననసర బబగమ షపక

8200 AP151000450124
పపరర: కకటటశసరరరవప బబ యపరటట

8203 NDX1697327
పపరర: రరమ కకషష నలర క

8206 NDX2456267
పపరర: రరజఖలకడక కసచతరర

94-238/674

8209 AP151000450121
పపరర: Venkateswarlu కసచరర

94-238/668

8212 NDX2311074
పపరర: నజర షపక
భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1367
వయసనస:23
లస: ససస స

94-238/663

8195 NDX2311926
పపరర: గగసఖ బబగమ షపక

94-238/666

8198 AP151000453122
పపరర: వరలకడక బబ యపరటట

94-238/669

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:65
లస: ససస స
94-238/671

8201 NDX1706334
పపరర: కకరణకయ గరధలశశటట

94-241/181

తసడడ:డ కరశవ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:30
లస: ససస స
94-241/183

8204 NDX1934174
పపరర: వ ఎల కలమమర గరదసశశటట

94-241/184

తసడడ:డ శవయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:33
లస: పప
94-238/672

8207 AP151000453121
పపరర: సతఖవత కసచరర

94-238/673

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:49
లస: ససస స
94-238/675

తసడడ:డ నడగ భమషణస
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:72
లస: పప
94-241/186

8192 NDX1958356
పపరర: రజయమ సయఖద

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచతరర
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కసచతరర
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:48
లస: పప
8211 NDX0981357
పపరర: లలత బతష
స ల

94-238/665

తసడడ:డ వనసకట నడగ కలమమర నలర క
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడహక నసదస నలర క
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:54
లస: పప
8208 NDX2391118
పపరర: సరసబశవరరవప కసచతరర

8194 NDX1505785
పపరర: రరమ లకడక కసచతరర

94-239/33

తసడడ:డ సనభభన సయఖద
ఇసటట ననస:81-15-1364
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:65
లస: పప

భరస : వనసకట నడగ కలమమర నలర క
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:48
లస: ససస స
8205 NDX1697301
పపరర: వనసకట నడగ కలమమర నలర క

94-238/662

భరస : అబగర ఖనడడస షపక
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:47
లస: పప
8202 NDX1697269
పపరర: రమమ దతవ నలర క

8191 NDX1935248
పపరర: జబబద సపసయద

8189 NDX1575234
పపరర: రతస యఖ కలసచనపలర
తసడడ:డ హననమసత రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచతరర
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1365
వయసనస:47
లస: ససస స
8199 MLJ1895994
పపరర: రరమమరరవప పసననక

94-239/32

తసడడ:డ సనబభన సపసయద
ఇసటట ననస:81-15-1364
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:81-15-1364
వయసనస:64
లస: పప
8196 MLJ1897545
పపరర: రరజఖలకడక పసననక

8188 NDX1575242
పపరర: ససతమక కలసచనపలర

94-238/660
8186 NDX0738328
పపరర: మగకకసటటశసరరరవపव యయలలరరव

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరव
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:63
లస: పప

భరస : రతస యఖ కలసచనపలర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన సయఖద
ఇసటట ననస:81-15-1364
వయసనస:30
లస: ససస స
8193 NDX2310159
పపరర: సనభభన సయఖద

94-238/659

తసడడ:డ మగకకసటటససర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప అమర
ఇసటట ననస:81-15-1363
వయసనస:36
లస: పప
8190 NDX2311264
పపరర: మగబన సయఖద

8185 NDX2316578
పపరర: యగబడమణఖనఖస ఏలలరర

8210 NDX2827327
పపరర: నరరశ కసచతరర

94-238/1150

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచతరర
ఇసటట ననస:81-15-1366
వయసనస:19
లస: పప
94-238/676

8213 AP151000453512
పపరర: మహబమబబ షపక

94-238/677

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:81-15-1367
వయసనస:56
లస: ససస స
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8214 AP151000453120
పపరర: మమయరరననసర షపక

94-238/678

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:81-15-1367
వయసనస:85
లస: ససస స
8217 NDX3116464
పపరర: గగససయమ బబగగమ షపక

94-235/918

94-238/683

తసడడ:డ బషసర పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:25
లస: పప
8226 NDX1706342
పపరర: లమలలసరహహబ షపక

94-241/188

94-238/690

భరస : బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:51
లస: ససస స
8235 AP151000453115
పపరర: బబ షపక

94-238/692

భరస : దనరగ రరవప రరజజలల
ఇసటట ననస:81-15-1373
వయసనస:32
లస: ససస స

8224 AP151000450119
పపరర: బభజ షపక

94-238/687

94-238/947

94-238/688

94-238/696

8222 AP151000453118
పపరర: నడసరరబ షపక

94-238/691

8225 NDX0391052
పపరర: హపసజజ షపక

94-241/187

8228 AP151000453116
పపరర: బదనరరననసర షపక

94-238/689

8231 NDX2851111
పపరర: బగడత షపక

94-238/1151

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:61
లస: పప
94-238/1153

8234 NDX3016037
పపరర: షకకర బబగస మహమకద

94-238/1154

తసడడ:డ మహమకద బభజ మహమకద
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:22
లస: ససస స

8236 AP151000450514
పపరర: బభబర షపక

94-238/693

8237 NDX1058452
పపరర: సనరరష బభబగ బతష
స ల

94-238/694

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1370
వయసనస:59
లస: పప
94-238/1155

8240 AP151000453110
పపరర: నరసమక అననస

తసడడ:డ చన మర సరహహబ ఖమతబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1371
వయసనస:20
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1372/2
వయసనస:75
లస: ససస స

8242 NDX2751410
పపరర: రరజజలల నడగమలలర శసరర

8243 NDX2685006
పపరర: భభణగ తతజ జసపన

భరస : రరజజలల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1373
వయసనస:48
లస: ససస స

94-238/685

భరస : బభషరव
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:70
లస: ససస స

8230 NDX2131811
పపరర: మహబమబ జజన షపక

8239 NDX3075363
పపరర: షరరరఖ మసరసన ఖమతబ షపక

94-238/682

భరస : బజఖ
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:31
లస: ససస స

8227 NDX2316255
పపరర: కరరమనసర షపక

8233 NDX3016193
పపరర: రబబన షపక

8219 NDX0999482
పపరర: జబబదడ షపక

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1370
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1370
వయసనస:40
లస: పప
8241 NDX2311173
పపరర: లకడక సరళ రరజజలల

94-238/684

తసడడ:డ బగడత షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:23
లస: పప

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:81-15-1370
వయసనస:60
లస: ససస స
8238 NDX2554863
పపరర: బభబర షపక

8221 AP151000453678
పపరర: గగససయమబబగస షపక

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:62
లస: పప
94-238/1152

94-238/680

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1369
వయసనస:27
లస: పప
8232 NDX2850634
పపరర: గగససయమ షపక

94-238/681

తసడడ:డ లమలల
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:24
లస: పప
8229 NDX2316297
పపరర: హహసపన షపక

8218 NDX2311033
పపరర: లమలమబ షపక

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:45
లస: ససస స
94-238/686

8216 AP151000450120
పపరర: బభబగ షపక

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:81-15-1367
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : బషసర పఠరన
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:41
లస: ససస స
8223 NDX2312460
పపరర: నబ రససల పఠరన

94-238/679

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1367
వయసనస:24
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1368
వయసనస:38
లస: ససస స
8220 NDX2309938
పపరర: జలలకరఖ పఠరన

8215 NDX2033413
పపరర: అబగదల నబ షపక

94-238/1156

94-238/695

94-238/948

తసడడ:డ నడసచడరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:81-15-1374
వయసనస:19
లస: పప
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8244 NDX1957382
పపరర: షబన షపక
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94-238/697

భరస : మమబగ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:27
లస: ససస స
8247 NDX0743310
పపరర: దనరరగరరవప రరజజలల

94-238/700

94-238/703

94-238/704

94-238/707

95-152/924

94-238/710

94-238/713

తసడడ:డ అబగదల షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:20
లస: పప

8257 NDX2310761
పపరర: షకకల బభషర షపక

8260 SQX2080331
పపరర: మయననదదదన మహమకద

8263 MLJ1885193
పపరర: నడగగల మరర షపక

8266 NDX1843425
పపరర: అబరల హహసపసన షపక

94-238/716

8269 NDX0999524
పపరర: షరహహన షపక

94-238/708

8272 NDX1177450
పపరర: బగరరన షపక
తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:30
లస: పప

8252 NDX2775468
పపరర: మసరసన వల షపక

94-238/1157

8255 NDX2310035
పపరర: ఠర
ర నసర శరఈ

94-238/706

8258 NDX3116522
పపరర: ఖజ షపక

94-238/1158

తసడడ:డ మహహదధదన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1377
వయసనస:28
లస: పప
95-215/1315

8261 MLJ1897834
పపరర: సపసదడబ షపక

94-238/709

భరస : చననసపసదడలలव व
ఇసటట ననస:81-15-1378
వయసనస:41
లస: ససస స
94-238/711

8264 NDX1764027
పపరర: అనససరఖ జసపరన

94-238/712

భరస : నడసచడరయఖ జసపరన
ఇసటట ననస:81-15-1381
వయసనస:38
లస: ససస స
94-238/714

8267 NDX0999540
పపరర: నజక షపక

94-238/715

తసడడ:డ సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:27
లస: ససస స
94-238/717

భరస : సనభభన
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:49
లస: ససస స
94-238/719

94-238/702

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1376
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సబదర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1381
వయసనస:24
లస: పప

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:37
లస: ససస స
8271 NDX2309995
పపరర: మహబమబ భభషర సయఖద

94-238/705

తసడడ:డ సపసదడ
ఇసటట ననస:81-15-1380
వయసనస:34
లస: పప

భరస : కకషషకలమమరర
ఇసటట ననస:81-15-1381
వయసనస:70
లస: ససస స
8268 NDX0615427
పపరర: మరరబ షపక

8254 NDX2310696
పపరర: ఫరతమ షపక

8249 AP151000450108
పపరర: అకబర షపక

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:19
లస: పప

తసడడ:డ షఫసదదదన
ఇసటట ననస:81-15-1377
వయసనస:48
లస: పప

భరస : నడగగల మరర
ఇసటట ననస:81-15-1380
వయసనస:32
లస: ససస స
8265 NDX0776880
పపరర: పదడకవత కరరటట

94-238/949

తసడడ:డ మగనడన షరకక
ఇసటట ననస:81-15-1376
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహహదధదన
ఇసటట ననస:81-15-1377
వయసనస:28
లస: పప
8262 NDX1203660
పపరర: గపవరరననసర షపక

8251 NDX2621811
పపరర: మసరసనసల షపక

94-238/699

తసడడ:డ ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:57
లస: పప

భరస : మగనడన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1376
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనడన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1376
వయసనస:23
లస: పప
8259 SQX2007367
పపరర: ఖజ షపక

94-238/701

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:19
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1376
వయసనస:33
లస: ససస స
8256 NDX2310597
పపరర: గగస బభషర షపక

8248 MLJ3342144
పపరర: షపక అబగదలడజజకव

8246 NDX0090498
పపరర: సనభభన షపక

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజనव व
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖव
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:68
లస: పప
8253 NDX2311132
పపరర: హఫసజజ షపక

94-238/698

భరస : అకబరర
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1375
వయసనస:34
లస: పప
8250 NDX0796888
పపరర: హననమయఖ బతష
స లव

8245 AP151000453108
పపరర: షకకలమ షపక

8270 NDX0881045
పపరర: ఆషరబ సయఖద

94-238/718

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:50
లస: ససస స
94-238/720

8273 AP151000450194
పపరర: మసరసన వల షపక

94-238/721

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:41
లస: పప
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8274 NDX1058189
పపరర: సనభభన షపక
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94-238/722

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:54
లస: పప
8277 NDX3238607
పపరర: మహబబ షపక

94-237/990

94-238/1161

94-238/727

94-239/34

94-238/732

94-239/35

94-239/38

తసడడ:డ చనన రరమగలల మలలర
ఇసటట ననస:81-16
వయసనస:58
లస: పప

8287 NDX0615419
పపరర: భవరన కలమకన

8290 NDX2775450
పపరర: లకడక కలమక

8293 NDX0503334
పపరర: వనసకట సనబభబరరవప తతట

8296 NDX1116748
పపరర: అలమరభక షపక

94-94/926

8299 MLJ3342102
పపరర: సరసబశవరరవప కసచరర

94-238/730

8302 NDX2877538
పపరర: కకటటశసరర కరమశశటట
తసడడ:డ కకషష కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-16-172
వయసనస:19
లస: ససస స

8282 NDX0999607
పపరర: వనసకరయమక గగసడడ

94-238/726

8285 NDX1247154
పపరర: ఖమఖమ షసషషదదదన శశక

94-238/729

8288 NDX2174233
పపరర: శకనవరస కలమక

94-238/731

తసడడ:డ కననన కలమక
ఇసటట ననస:81-15-1385
వయసనస:48
లస: పప
94-238/1162

8291 NDX2312031
పపరర: సనరరష గగపస అలమరస

94-238/733

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:81-15-1386
వయసనస:22
లస: పప
94-239/36

94-239/37
8294 NDX1714634
పపరర: బభల సరయ రరఘవ నడగ పకథధస
పప లశశటట
తసడడ:డ చచడతశసరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-15-1776/1
వయసనస:24
లస: పప

94-239/39

8297 NDX1058759
పపరర: మహకద ఖమససస

94-239/40

తసడడ:డ నడగమల మరర ఖమససస
ఇసటట ననస:81-15-1778
వయసనస:28
లస: పప
94-238/735

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-15-13866
వయసనస:48
లస: పప
94-238/737

94-238/1160

తసడడ:డ జమమలదదదన
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:71
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1778
వయసనస:27
లస: పప

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-15-2191
వయసనస:54
లస: ససస స
8301 NDX2486280
పపరర: వనసకటటశసరరర మలలర

94-238/728

తసడడ:డ చననసనబభబరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-15-1770
వయసనస:29
లస: పప

భరస : దడసన పటటటగడడ
ఇసటట ననస:81-15-1778
వయసనస:74
లస: ససస స
8298 NDX2282275
పపరర: ఆశరబ షపక

8284 NDX1247162
పపరర: అమమమలర షపక

8279 NDX3138369
పపరర: మసస నబ షపక

భరస : అపరరరరవప
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమక
ఇసటట ననస:81-15-1385
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : ఏసన చలర గరల
ఇసటట ననస:81-15-1585
వయసనస:34
లస: ససస స
8295 NDX1021625
పపరర: లల పపటట డడ

94-238/725

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:81-15-1385
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:81-15-1385
వయసనస:47
లస: పప
8292 AP151000453357
పపరర: వజయ చలర గరల

8281 NDX0339705
పపరర: మమనడ షపక

94-238/1159

భరస : శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1383
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలలలమర
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:42
లస: పప

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:27
లస: ససస స
8289 NDX0335323
పపరర: నడగరరజ కలమకన

94-238/724

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:81-15-1384
వయసనస:31
లస: పప
8286 NDX2530921
పపరర: షబభన పరరసన షపక

8278 NDX2311769
పపరర: మసరసన బ షపక

8276 NDX3015591
పపరర: అససఫ షపక

తసడడ:డ సనబభన షపక
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:23
లస: పప

భరస : సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-15-1383
వయసనస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1383
వయసనస:19
లస: ససస స
8283 NDX1577750
పపరర: రవ రరయపరటట

94-238/723

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-15-1382
వయసనస:59
లస: పప

తలర : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-15-1383
వయసనస:21
లస: ససస స
8280 NDX2767630
పపరర: మహబ షపక

8275 NDX1058148
పపరర: షరరఫ సయఖద

8300 NDX2486272
పపరర: ఏడస కకసడలమక మలలర

94-238/736

భరస : వనసకటటశసరరర మలలర
ఇసటట ననస:81-16
వయసనస:55
లస: ససస స
94-238/1184

8303 NDX0817502
పపరర: రమఖ తరరణణరరయव

94-239/41

తసడడ:డ డడయరగయ తరరనరరయ
ఇసటట ననస:81-16-1242
వయసనస:34
లస: ససస స
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8304 NDX0817775
పపరర: కకటటశసరమక నడమమల
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94-239/42

భరస : శవయఖ నడమమల
ఇసటట ననస:81-16-1386
వయసనస:53
లస: ససస స
8307 NDX2499283
పపరర: మధనరవరత మదధద

94-241/191

94-239/47

94-239/50

94-239/53

94-239/56

94-239/59

94-239/62

8317 NDX1575267
పపరర: గసగమకహ నడల

8320 NDX1117035
పపరర: బభలరరజ మమడబబ యన

8323 NDX0998476
పపరర: షబన షపక

8326 NDX1575150
పపరర: బభరరగరళళ వనసకట సనబభబ రరవప

94-241/192

8329 NDX0999755
పపరర: శవనగమలలశసరర మదధద

94-239/54

8332 NDX1058619
పపరర: జజజ ననశసర మదధద
తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదధద
ఇసటట ననస:81-16-1391
వయసనస:63
లస: పప

8312 MLJ1898261
పపరర: రరజజ మమమళళపలర

94-239/49

8315 MLJ3342508
పపరర: కకషషమమరరస మలలర ల

94-239/52

8318 NDX1118090
పపరర: ససతమక మమడబబ యన

94-239/55

భరస : బభలరరజ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/57

8321 NDX1058072
పపరర: వనసకటటశసరరర నడల

94-239/58

తసడడ:డ పరపయఖ నడల
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:51
లస: పప
94-239/60

8324 NDX0999680
పపరర: నడగలకడక అననస

94-239/61

భరస : వనసకటటశసరరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:31
లస: ససస స
94-239/63

8327 MLJ3342664
పపరర: బభలకకషష పసనపపలలటట

94-239/64

తసడడ:డ సనబడమణఖస పసనపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:39
లస: పప
94-239/65

భరస : జజజ ననశసర మదధద
ఇసటట ననస:81-16-1391
వయసనస:57
లస: ససస స
94-239/67

94-239/46

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:81-16-1388
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ బభరరగరళర
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:27
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప బబ రరగళ
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:24
లస: ససస స
8331 NDX1058635
పపరర: ఆయఖపర శశష సరసబశవరరవప
మదధద
తసడడ:డ జజజ ననశసర మదధద
ఇసటట ననస:81-16-1391
వయసనస:35
లస: పప

94-239/51

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1390
వయసనస:38
లస: ససస స
8328 NDX1955881
పపరర: కకషష వనణణ బబ రరగళ

8314 MLJ3342466
పపరర: నరసససహరరవప మలలర ల

8309 NDX0703991
పపరర: వరపడసరద కసచ

తసడడ:డ మగననసరసమ మమమళళపలర
ఇసటట ననస:81-16-1387
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆవపలయఖ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ నడల
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:62
లస: పప
8325 MLJ3347788
పపరర: లకడక పసనపపలలటట

94-239/48

భరస : గసగరరజ నడల
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆవపలయఖ నడల
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:29
లస: పప
8322 AP151000450274
పపరర: ఆవపలయఖ నడల

8311 NDX0868067
పపరర: శకరరమలమసరద కసచ

94-239/44

భరస : నరసయఖ కసచ
ఇసటట ననస:81-16-1387
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:81-16-1388
వయసనస:36
లస: పప

భరస : వరయఖ మగసనగగల
ఇసటట ననస:81-16-1389
వయసనస:25
లస: ససస స
8319 NDX0090613
పపరర: గసగరరజ నడల

94-239/45

తసడడ:డ నరసయఖ కసచ
ఇసటట ననస:81-16-1387
వయసనస:38
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస మలలర ల
ఇసటట ననస:81-16-1388
వయసనస:37
లస: ససస స
8316 NDX1957036
పపరర: ఆదధలకడక మగసనగగల

8308 MLJ3347739
పపరర: వనసకటరసగమక కసచ

8306 NDX0840462
పపరర: శవయఖ నడమమల

తసడడ:డ చన బడహకయఖ నడమమల
ఇసటట ననస:81-16-1386
వయసనస:55
లస: పప

భరస : వరపడసరద కసచ
ఇసటట ననస:81-16-1387
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ కసచ
ఇసటట ననస:81-16-1387
వయసనస:54
లస: ససస స
8313 MLJ3347432
పపరర: ఆదధలకడక మలలర ల

94-239/43

తసడడ:డ రమణయఖ బబ రరగరల
ఇసటట ననస:81-16-1386
వయసనస:24
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప మదధద
ఇసటట ననస:81-16-1386
వయసనస:57
లస: ససస స
8310 MLJ3347630
పపరర: వనసకరయమక కసచ

8305 NDX1824474
పపరర: నడగరరజ బబ రరగరల

8330 NDX1058932
పపరర: ఉపపసదడ సరయ మదధద

94-239/66

తసడడ:డ జజజ ననశసర మదధద
ఇసటట ననస:81-16-1391
వయసనస:33
లస: పప
94-239/68

8333 NDX1357094
పపరర: నడగ పరరమళ వవటటకలరర

94-239/69

భరస : శవ నడగరశసర రరవప వవటటకలరర
ఇసటట ననస:81-16-1392
వయసనస:37
లస: ససస స
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94-239/70 8335 NDX3106697
8334 NDX1384643
పపరర: శవ నడగరశసర రరవప వవటటకలరర
పపరర: वववववव ववववववव

తసడడ:డ జనడరరన గగపరస వవటటకలరర
ఇసటట ననస:81-16-1392
వయసనస:42
లస: పప
8337 NDX3015542
పపరర: వనసకటటష వసససశశటట

భసధనవప: ववववव ववववववव
ఇసటట ననస:81-16-1392
వయసనస:48
లస: పప
94-238/1164

తసడడ:డ బభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:33
లస: పప
8340 MLJ3347028
పపరర: జయలకడక కసభస

94-239/71

94-239/74

8341 MLJ1890474
పపరర: మలలర శసరర తడళళ

8344 NDX1058700
పపరర: భభసకరరరవప వలలర పప

94-239/1018

8347 NDX3027935
పపరర: భరత కలమమర వసససశశటట

భరస : భరత కలమమర వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:21
లస: ససస స
94-239/78

94-238/739

తసడడ:డ లకడకనడరరయణ పప తషశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:54
లస: పప

8356 NDX2309912
పపరర: నరసమక పప ఠరసశశటట

94-238/742

8359 NDX1958554
పపరర: నరసససహరరవప చచడస

94-239/1019

94-239/76

8362 NDX0998278
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:32
లస: ససస స

94-239/73

8345 NDX3027596
పపరర: నరనడరణణకలమమరర వసససశశటట

94-239/1017

8348 NDX3023405
పపరర: హహమ వనసకట నడగ మలర శసరర
వసససశశటట
భరస : వనసకటటష వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:28
లస: ససస స
8351 NDX1855073
పపరర: లమవణఖ పసనపపలలటట

94-239/1020

94-239/77

భరస : కకటటశసర రరవప పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1395
వయసనస:26
లస: ససస స
94-239/79

8354 NDX0774398
పపరర: పఠరన గగలమరర బబగస

94-238/738

భరస : జరరదర ఖమన
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:37
లస: ససస స
94-238/740

8357 NDX0615575
పపరర: వనసకరయమక ససరగ సव

94-238/741

భరస : నరసససహరరవపव
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:65
లస: ససస స
94-238/743

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచడస
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:26
లస: పప
94-238/745

8342 MLJ3347010
పపరర: కకటటశసరర కసభస

భరస : భభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : అపరరరరవప పప ఠరసశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ససరగ హ
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:22
లస: పప
8361 NDX1058510
పపరర: అపరరరరవప పప తషశశటట

94-239/75

తసడడ:డ అపరర రరవప కరపపలర
ఇసటట ననస:81-16-1395
వయసనస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ససరగ స
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:40
లస: ససస స
8358 NDX2311389
పపరర: సరసబశవరరవప ససరగ హ

8353 NDX1854679
పపరర: దనరగ రరవప కరపపలర

94-238/1166
8339 NDX3149911
పపరర: వనసకట పదక పసడయ వసససశశటట

భరస : తరరపతరరవప కసభస
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1395
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : దనరరగరరవప కరపపలర
ఇసటట ననస:81-16-1395
వయసనస:49
లస: ససస స
8355 NDX0946640
పపరర: కళళవత ససరగ స

94-239/72

తసడడ:డ భభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:29
లస: పప

94-239/1021 8350 NDX1855164
8349 NDX3030889
పపరర: వనసకట పదక పసడయ వసససశశటట
పపరర: చసదధక
డ కనశశటట

94-238/1163

భరస : బరత కలమమయ వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:32
లస: పప

8352 NDX1854745
పపరర: లకడక కరపపలర

94-238/1165

భరస : పడసరద తడలర
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరయఖ కసభస
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:55
లస: పప
8346 NDX3027885
పపరర: వనసకటటష వసససశశటట

8338 NDX3015534
పపరర: భరత కలమమర వసససశశటట

8336 NDX3016151
పపరర: వజయ కలమమరర వసససశశటట

భరస : బభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బభసకర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరవప కసభస
ఇసటట ననస:81-16-1393
వయసనస:36
లస: ససస స
8343 MLJ3342052
పపరర: తరరపతరరవప కసభస

94-239/1016

8360 NDX0666818
పపరర: వనసకటటశసరరరव ససరగ సव

94-238/744

తసడడ:డ నరసససహ రరవపव
ఇసటట ననస:81-16-1396
వయసనస:41
లస: పప
94-239/80

8363 NDX1247618
పపరర: శకనవరసరరవప పప తసశశటట

94-238/746

తసడడ:డ అపరరరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1396/1
వయసనస:26
లస: పప
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8364 NDX1247592
పపరర: నవన కలమమర పప తసశశటట

94-238/747

తసడడ:డ అపరరరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1396/1
వయసనస:27
లస: పప

8365 NDX1247675
పపరర: శవకలమమరర రరటభనల

94-238/748

8366 NDX1247709
పపరర: పరమమశసరరరవప రటభనల

94-238/749

భరస : పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1397
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1397
వయసనస:40
లస: పప
8369 NDX0503029
పపరర: జజనకరర సరహహబ షపక

తసడడ:డ కకషషస రరజ బరరదనరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1397
వయసనస:20
లస: పప

94-239/81
8368 NDX2139591
పపరర: మహమకద అయమబ కతబ
షపక
తసడడ:డ చన మరర సరహహబ కతబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1398
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనడసహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1398
వయసనస:50
లస: పప

8370 NDX0830208
పపరర: ఆయయషర బబగస కతబ షపక

8371 NDX0830018
పపరర: జనత తడర షపక

94-241/195
8372 NDX0830513
పపరర: కతబ షపక చనన మరర సరహహబ

8367 NDX3235561
పపరర: వనసకట రరజ సరరకకసడ

94-239/1165

94-241/193

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-16-1398
వయసనస:27
లస: ససస స
8373 NDX1357078
పపరర: వజయ లకకక వపటటకలరర

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-16-1398
వయసనస:46
లస: ససస స
94-239/83

భరస : తడనడధ ఉతషకలరర
ఇసటట ననస:81-16-1399
వయసనస:34
లస: ససస స
8376 NDX1615402
పపరర: వర అసకమక చసదడగరరర

94-239/86

94-239/89

94-239/91

94-238/1167

భరస : ససరఖనడరరయణ శకరరపప
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:39
లస: ససస స

8380 MLJ1882851
పపరర: ఏడడకకసడలల చసదడగరరర

8383 AP151000453316
పపరర: నడగరశసరమకహ తతనననటట

8386 NDX1203637
పపరర: తడరకరశసరర వనసకటలకకక జ

94-239/95

8389 AP151000450262
పపరర: వనసకటసనబడమణఖస గకసధధ

94-239/90

8392 NDX0998559
పపరర: లకడక బబ చడచ
భరస : చలర యఖ బబ తడస
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:54
లస: ససస స

8378 NDX1177443
పపరర: అసకమక రరజజ చసదడగరరర

94-239/88

8381 NDX1138247
పపరర: ఝమనస చసదడగరరర

94-241/196

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/92

8384 NDX1420298
పపరర: శరసత పసడయమ జ వ

94-238/750

తసడడ:డ సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/93

8387 NDX0634170
పపరర: నడరరయణమక బబ తడస

94-239/94

భరస : గగరరమమరరస బబ తడస
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:60
లస: ససస స
94-239/96

తసడడ:డ పపదమలర యఖ గకసధధ
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:54
లస: పప
94-239/98

94-239/85

తసడడ:డ గగవసదన చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:31
లస: పప

భరస : నడగమ జ
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జ వ సనబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:25
లస: పప
8391 NDX0999730
పపరర: చలర మక శకరరపప

94-239/87

భరస : దనరగగజరరవపव టటననటట
ఇసటట ననస:81-16-1401
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : సనబడమణఖస గకసధఏ
ఇసటట ననస:81-16-1402
వయసనస:55
లస: ససస స
8388 NDX1420264
పపరర: జ వ యస ఎస కలమమర

8377 NDX1615428
పపరర: హననమమయమక చలమర

8375 NDX1118132
పపరర: భమలకడక వలలర పప
భరస : వనసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ దనరగగజరరవప టటననటట
ఇసటట ననస:81-16-1401
వయసనస:36
లస: ససస స
8385 NDX3175213
పపరర: అనససరఖ గకసధఏ

94-239/84

భరస : రరజయఖ చలమర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:35
లస: పప
8382 NDX0341065
పపరర: పదడకవత తతనననటట

8374 NDX1615410
పపరర: సనధడరరణణ చసదడగరరర

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-16-1398
వయసనస:59
లస: పప

భరస : అసకమక రరజ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : గగవసదన చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1400
వయసనస:56
లస: ససస స
8379 NDX1615394
పపరర: బభబగ చసదడగరరర

94-241/194

94-239/82

8390 NDX0998534
పపరర: రరణణ పప నగసటట

94-239/97

భరస : భమరరజ పప నగసటట
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:32
లస: ససస స
94-239/99

8393 NDX2840536
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-239/1022

తసడడ:డ హజర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:46
లస: పప
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94-239/1023

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:27
లస: పప
8397 NDX0650598
పపరర: కరరమగన షపక

94-241/197

94-238/751

94-239/102

94-239/105

94-239/108

94-239/1026

94-239/111

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:29
లస: పప

8407 NDX1058643
పపరర: లలకరష కకళళ

8410 NDX0090548
పపరర: పవన కలమమర ఉపరసస

8413 NDX2282226
పపరర: దనరగ పడసరద పటటమ

8416 NDX2506947
పపరర: భవరన ఉపపరతతళళ

94-239/114

8419 NDX2507069
పపరర: పదక ఉపపరతతళళ

94-239/106

8422 NDX2507044
పపరర: కకటటశసర రరవప ఉపపరతతళళ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:33
లస: పప

8402 NDX0665497
పపరర: పరసధడమయఖव బమదడటటव

94-238/753

8405 NDX0543652
పపరర: మమరర మమధవ బమదడన

94-239/104

8408 NDX1058593
పపరర: షసషపర షపక

94-239/107

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:31
లస: పప
94-239/109

8411 NDX2131753
పపరర: సనబభబరరవప ఉమకరరరవప

94-239/110

తసడడ:డ బసవయఖ లలట ఉమకరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:72
లస: పప
94-94/927

8414 NDX3015401
పపరర: అబగల ఖమదర సయద

94-238/1168

తసడడ:డ రశద సయద
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:47
లస: పప
94-239/112

8417 NDX2466514
పపరర: ఆదధలకడక గగసజ

94-239/113

భరస : వనసకయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:32
లస: ససస స
94-239/115

భరస : వనసకటటశసరరర ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:54
లస: ససస స
94-239/117

94-239/101

భరస : వ. వ సతఖనడరరయణ భగదడన
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:37
లస: ససస స
8421 NDX2507077
పపరర: వనసకట రరవప ఉపపరతతళళ

94-239/103

తసడడ:డ పపరరషప తస స పటటమ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:22
లస: ససస స
8418 MLJ1892488
పపరర: అరరణ వలలర పప

8404 NDX0774539
పపరర: భవరన జ

8399 NDX0341040
పపరర: సరసబభడజఖస బబలరసకకసడ

తసడడ:డ పపసటయఖव
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపదదబభబయ ఉపరసస
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:24
లస: పప
8415 NDX2507143
పపరర: రరజరశసరర ఉపపరతతళళ

94-238/752

తసడడ:డ బకసదడవనస కకళళ
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదద డబభబయ ఉపరసస
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:32
లస: పప
8412 NDX2838688
పపరర: నడగగల మర బసడరర

8401 MLJ3342557
పపరర: పడసరదव బమదడటటव

94-239/1025

భరస : వనసకటరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1404
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : భవరన జ
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : సనబభబ రరవప ఉమకరరకవప
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:57
లస: ససస స
8409 MLJ3688454
పపరర: సనరరష ఉపరసస

94-239/100

తసడడ:డ పరసధడమయఖव व
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ బకసదడవనస రరస కకళళ
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:32
లస: ససస స
8406 NDX1317957
పపరర: కమలమ బభయ ఉమకరరకవప

8398 AP151000453313
పపరర: అనససరఖ గకసధధ

8396 NDX2875573
పపరర: మహబమబ బ షపక

భరస : యగనస షపక
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : సనబడహకణఖస గకసధధ
ఇసటట ననస:81-16-1404
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : నరగజव
ఇసటట ననస:81-16-1405
వయసనస:57
లస: ససస స
8403 NDX0998427
పపరర: భభరత కకళళ

94-239/1024

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:26
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1403
వయసనస:43
లస: ససస స
8400 AP151000453230
పపరర: ఎసకలబభయ ఉమకరరకవపव

8395 NDX2875672
పపరర: యగనస షపక

8420 NDX0998468
పపరర: హననమమయమక వలలర పప

94-239/116

భరస : యలర మసద వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:69
లస: ససస స
94-239/118

8423 MLJ3342136
పపరర: సరసబశవరరవప వలలర పప

94-239/119

తసడడ:డ యలమసద రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:38
లస: పప
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8424 NDX2507036
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపరతతళళ

94-239/120

తసడడ:డ వనసకట సరసమ ఉపపరతతళళ
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:66
లస: పప
8427 NDX3106416
పపరర: శకలలఖ బభహటస

94-239/1028

94-239/123

తసడడ:డ రమణయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:34
లస: పప

94-239/121

8431 AP151000450259
పపరర: భభసకరరరవప ఉమకరరకవప

94-239/1029

8436 NDX0337345
పపరర: గగపసव బతష
స లव

94-239/124

94-239/127

94-239/925

94-239/131

94-239/128

8443 NDX0666537
పపరర: నరరసదడ దతవ వలలర పప

94-241/198

8446 NDX0476549
పపరర: నరరసదడ దతష వలలర పప

94-239/129

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప మనమమల
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:29
లస: ససస స

8449 AP151000453589
పపరర: లకడక పలర పప

94-239/132

8452 AP151000453301
పపరర: బకకవత పలర పప
భరస : వనసకటటశసరరర పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:70
లస: ససస స

8435 MLJ1888403
పపరర: సరససత పటటటమ

94-239/126

8438 NDX2541555
పపరర: జజన బభజ షపక

94-239/924

8441 NDX0998518
పపరర: సపసదడబ వలలర పప

94-239/130

8444 AP151000450431
పపరర: శవ వలలర పప

94-239/133

తసడడ:డ అసకమక వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:56
లస: పప
94-241/199

8447 NDX2043974
పపరర: వనసకటటశసరమక అవనగడడ

94-239/134

భరస : రరజరష అవనగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:26
లస: ససస స
94-239/136

భరస : నడగరశసరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:47
లస: ససస స
94-239/138

94-239/125

భరస : పడభభకర వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:30
లస: పప
94-239/135

8432 NDX1950147
పపరర: రమణయఖ వలలర పప

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-16-1408
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:26
లస: పప
8448 NDX1118066
పపరర: నడగలకడక మణణమమల

8440 NDX0703918
పపరర: భభరత లకడక వలలర పప

94-239/122

భరస : పపరరషప తస మరరవప పటటటమ
ఇసటట ననస:81-16-1407/1
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : శవ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1409
వయసనస:44
లస: ససస స
8445 NDX1235597
పపరర: సరయ ఫణణసదడ వలలర పప

94-239/1167

భరస : రమమశ బభబగ దసడత
ఇసటట ననస:81-16-1408
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ నసర
ఇసటట ననస:81-16-1408
వయసనస:23
లస: ససస స
8442 AP151000453304
పపరర: మసగమక వలలర పప

8437 NDX1317999
పపరర: లకకక తరరపతమక దసడత

8429 NDX0341081
పపరర: కనషషవనణణ ఎతష
స ల

తసడడ:డ పపరయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ ఇయరర
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖव బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-16-1407/B
వయసనస:47
లస: పప
8439 NDX2541563
పపరర: రజయ సనలమ న నసర

8434 NDX3236940
పపరర: ఆసజననయగలల ఇయరర

94-239/1027

భరస : గగపస ఎతష
స ల
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప ఉమకరరకవప
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:41
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప డతగగల
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:58
లస: ససస స

8428 MLJ1896117
పపరర: మమహరరననసర షపక

8426 NDX3072527
పపరర: శశషమక బభహటస

భరస : వనసకట రరజ బభహటస
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1407
వయసనస:42
లస: ససస స

8430 NDX1058544
పపరర: పడభభకర వలలర పప

8451 MLJ3347622
పపరర: రరమగలమక డతగగల

94-239/923

తసడడ:డ వనసకట రరజ బభహటస
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ బభహటస
ఇసటట ననస:81-16-1406
వయసనస:18
లస: ససస స

8433 NDX3020708
పపరర: యగయఖ ఈరర

8425 NDX2638302
పపరర: శరరష బభహటస

8450 AP151000453297
పపరర: భభరత అవనగడడ

94-239/137

భరస : పడసరదన అవనగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:55
లస: ససస స
94-239/139

8453 NDX0090423
పపరర: శవ సనధదర అలమరరస

94-239/140

తసడడ:డ మగరళకకషష అలమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:32
లస: పప
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94-239/141

తసడడ:డ పడసరదన అవనగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:35
లస: పప
8457 AP151000450251
పపరర: వనసకటటశసరరర పలర పప

8455 AP151000450491
పపరర: కకషష పలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:41
లస: పప
94-239/144

తసడడ:డ వరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:72
లస: పప

8458 NDX0998609
పపరర: శరరష సరరకకసడ

తసడడ:డ గరరడడచలసव
ఇసటట ననస:81-16-1412
వయసనస:33
లస: పప

భరస : నడగరశసర రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:81-16-1413
వయసనస:28
లస: ససస స
8466 NDX2160851
పపరర: చకకవరస వజయసరరధధ రరజ
చకకవరస
తసడడ:డ వనసకటపరలన రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:81-16-1416
వయసనస:51
లస: పప

8464 NDX1955790
పపరర: సనబభబ రరవప ననరరళర

94-238/754

8467 MLJ3342284
పపరర: వనసకటయఖ కరశశటట

భరస : వజయసరరథరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:41
లస: ససస స
8475 NDX0340927
పపరర: అననపవరషమక చకకవరస

94-239/151

94-241/204

8465 NDX1955741
పపరర: వరయఖ ననరరళర

94-241/205

తసడడ:డ నసరయఖ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-16-1413
వయసనస:56
లస: పప
94-239/147

8476 MLJ1895473
పపరర: అనససయమక చకకవరస

94-239/154

8479 NDX0337253
పపరర: కకకణసరరజ చకకవరమగ

94-238/757

94-238/755

8471 NDX0941989
పపరర: మధనససధనరరజ చకకవరస

94-238/758

తసడడ:డ వనసకటపరలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:47
లస: పప
94-239/149

8474 NDX0946632
పపరర: వజయలకడక చకకవరస

94-239/150

భరస : జనడరర నరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:48
లస: ససస స
94-239/152

8477 NDX1117225
పపరర: పకథధస రరజ చకకవరస

94-239/153

తసడడ:డ కకషషస రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:29
లస: పప
94-239/155

తసడడ:డ వనసకటపరలరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:52
లస: పప

94-239/157 8482 NDX1461235
8481 AP151000450244
పపరర: కకటటససరఖపడకరశరరజ వనసగలరరజ
పపరర: భభరగ వ వనసగళరరజ

8468 AP151000453625
పపరర: మలర శసరర చకకవరసव
భరస : మధనససధనరరవప రరజव
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరలరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరయఖరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరజ వనసగలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1418
వయసనస:58
లస: పప

94-239/146

భరస : రమమష బభబగ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : కకషషసరరజ చకకవరమగ
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:51
లస: ససస స
8478 NDX0665166
పపరర: జనడరదనరరవప చకకవరస

8473 MLJ1889211
పపరర: వజయలకడక చకకవరస

94-241/200

8462 NDX2307346
పపరర: సరయ సననల కలమమర
పపలకకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1413
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ మధనససదనరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:28
లస: పప
94-239/148

8459 NDX0020651
పపరర: వనసకట శవరరమకకకషష రరడడడ

94-241/202

తసడడ:డ సనబబయఖ కరశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1416
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ మధనససధన రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:81-16-1417
వయసనస:24
లస: పప

94-239/143

తసడడ:డ గరరడడచలస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-16-1412
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-16-1413
వయసనస:31
లస: పప

94-238/756 8470 NDX1058601
8469 NDX1958877
పపరర: లకడక వనసకట తతజరరజ చకకవరస
పపరర: ధననసజయరరజ చకకవరపప

8472 NDX0946616
పపరర: భభరత చకకవరస

94-239/145

తసడడ:డ లకకయఖ రరడడ
ఇసటట ననస:81-16-1412
వయసనస:62
లస: పప
94-241/203

8456 MLJ1898055
పపరర: కకటటశసరరరవప డతగల

తసడడ:డ అసజయఖ డతగగల
ఇసటట ననస:81-16-1410
వయసనస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1411
వయసనస:28
లస: ససస స

94-241/201 8461 NDX0476598
8460 NDX0476572
పపరర: శవ నడగలకడక నడరరయణव రరడवడడ
పపరర: గరరడడచలస రరడడడ

8463 NDX1956020
పపరర: సనకనఖ ననరరళర

94-239/142

8480 MLJ1891761
పపరర: నడగరరజ వనసగళరరజ

94-239/156

తసడడ:డ కకటటససరఖపడకరశరరజ వనసగలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1418
వయసనస:33
లస: పప
94-241/206

తసడడ:డ కకటట ససరరఖ పడకరశ రరజ వనసగళరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1418
వయసనస:29
లస: ససస స

8483 NDX1575309
పపరర: రరజరశసరర మమడబబ యన

94-239/158

భరస : పపదద ధరరజ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:33
లస: ససస స
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94-239/159

భరస : రరమమసజననయగలల వనసగలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:36
లస: ససస స
8487 NDX0796748
పపరర: వరరసజననయగలల బటడగగసటव

94-239/162

94-241/1043

భరస : మగరళకకషషव
ఇసటట ననస:81.16-1421
వయసనస:50
లస: ససస స
8496 NDX3029907
పపరర: మణణకఖమక అలథసరఠర
భరస : సనబబ రరవప అలథసరఠర
ఇసటట ననస:81-16-1421
వయసనస:75
లస: ససస స
8499 NDX1318005
పపరర: షపక మహబమభ

94-239/167

94-239/170

94-238/1169

తలర : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:19
లస: పప

8497 NDX0474916
పపరర: కకషషసరరజ నడల

8500 NDX1854539
పపరర: ఇనయతషలర సయఖద

8503 AP151000450240
పపరర: శకనవరసరరవప కసచరర

8506 AP151000453280
పపరర: వజయలకడక మకగగసడస

94-239/174

8509 NDX1706201
పపరర: మనడకడ మకగగసడస

94-241/208

8512 NDX2674281
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : ఖమజజ వల
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:63
లస: ససస స

8495 NDX0615658
పపరర: ఖమజజబ షపకव

94-239/165

8498 NDX1854901
పపరర: మహహససన సయఖద

94-239/166

భరస : ఇనయతషలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-16-1423
వయసనస:31
లస: ససస స
94-239/168

8501 NDX2022853
పపరర: మమధవ కసచరర

94-239/169

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1424
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/171

8504 NDX1576059
పపరర: మమధవ కసభరర

94-241/209

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-16-1424
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/172

8507 MLJ3342292
పపరర: దతవనసదడనడధ మకగగసడస

94-239/173

తసడడ:డ కకషష మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:35
లస: పప
94-241/210

తసడడ:డ కకషష మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:26
లస: ససస స
94-162/1253

94-238/759

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1421
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : కకకషష మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:62
లస: పప
8511 NDX2697076
పపరర: కలమమ షపక

94-239/164

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1424
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడయగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:21
లస: పప
8508 AP151000450430
పపరర: కకషష మకగగసడస

8494 NDX0866178
పపరర: గసగ భవరన అలమరరస

8492 MLJ1883800
పపరర: మగరళకకషష ఆలతషరరస
తసడడ:డ సనబభబరరవపव
ఇసటట ననస:81-16-1421
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:81-16-1423
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1424
వయసనస:38
లస: పప
8505 NDX2846681
పపరర: వనసకట దధననశ నడయగడడ

94-241/1044

తలర : మలలర శసరర నడల
ఇసటట ననస:81-16-1422
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ మగషరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1423
వయసనస:27
లస: పప
8502 MLJ1883818
పపరర: కకటటశసరరరవప కసచరర

8491 NDX2609758
పపరర: సననత కకతత
స రర

94-241/207

భరస : మహహశసర రరవప అనకఅలమ
ఇసటట ననస:81-16-1420
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషష అలమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1421
వయసనస:31
లస: ససస స
94-239/1030

94-239/161

94-239/163 8489 NDX1956343
8488 AP151000450245
పపరర: సతఖనడరరయనడడజ వనసగలరరజ
పపరర: పదడకవత అనకఅలమ

భరస : ఎడడకకసడలల కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-16-1420
వయసనస:36
లస: ససస స
94-238/903

8486 NDX1575291
పపరర: పపదద ధరరజ మమడబబ యన

తసడడ:డ రరజయఖ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరరజ వనసగలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:62
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల కకతత
స రర
ఇసటట ననస:81-16-1420
వయసనస:36
లస: ససస స
8493 NDX0340364
పపరర: సనకననव ఆలతషరరసव

94-239/160

భరస : రవకలమమర బబ సగగలలరర
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బటడగగసట
ఇసటట ననస:81-16-1419
వయసనస:40
లస: పప
8490 NDX2609725
పపరర: సననత కకతత
స రర

8485 MLJ3347101
పపరర: జజజమక బబ సగగలలరర

8510 NDX1138239
పపరర: భమలకడక మకగగసడస

94-241/211

భరస : దతవనసదడనడధ
ఇసటట ననస:81-16-1426
వయసనస:26
లస: ససస స
94-233/1022

8513 NDX3160017
పపరర: కగర షపక

94-238/1170

భరస : కరరమమ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:38
లస: ససస స
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94-239/175

భరస : సరయ రరచరర
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:37
లస: ససస స
8517 NDX2616779
పపరర: జజన సపసద షపక

94-239/927

8518 NDX1609686
పపరర: శరఖమల రరచరర

94-239/177

8521 NDX2307387
పపరర: శరసత కతవత

8524 MLJ1891779
పపరర: వనసకటపపలర మక వనసగళరరజ

భరస : కకటటససరఖపడకరశరరజ తరరమలమక
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ వనసగలరరజ
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:58
లస: ససస స

8526 MLJ1889641
పపరర: రరమమసజననయరరజ వ.వ

8527 AP151000450250
పపరర: వరరకజ పలర పప

94-239/183

తసడడ:డ సతఖనడరరయణరరజ వ. వ
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:36
లస: పప
8529 MLJ1898824
పపరర: నడగగలలమరర పఠరన

94-239/186

94-241/213

94-239/189

తసడడ:డ నడరరయణ బలలర స
ఇసటట ననస:81-16-1433
వయసనస:38
లస: పప

94-239/181

8536 NDX1177328
పపరర: రరసబభబగ కకలర పరక

94-239/192

8539 MLJ3347374
పపరర: సరగజనव ఈగలపరటటव

94-239/184

8542 NDX2161248
పపరర: పసచచమక పబభబ
భరస : రగశయఖ పబభబ
ఇసటట ననస:81-16-1434
వయసనస:83
లస: ససస స

8522 MLJ3347663
పపరర: తరరపతమక పలర పప

94-239/179

8525 NDX1773655
పపరర: సనరరష పలర పప

94-239/182

8528 AP151000450510
పపరర: నడగరశసరరరవప పలర పప

94-239/185

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:47
లస: పప
94-239/187

8531 NDX3088168
పపరర: సరయ మధవ పలర పప

94-239/1031

తసడడ:డ శవ పడసరద పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:20
లస: ససస స
94-241/214

8534 NDX1021526
పపరర: శశరరఖ మకగగసడస

94-239/188

భరస : పప లయఖ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1431
వయసనస:58
లస: ససస స
94-239/190

94-239/191
8537 NDX1058015
పపరర: మలర కరరరరనరరవప మకగగసడస

తసడడ:డ పప లయఖ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1431
వయసనస:59
లస: పప
94-238/760

భరస : రరమదడసనव व
ఇసటట ననస:81-16-1433
వయసనస:78
లస: ససస స
94-238/1172

94-238/1171

తసడడ:డ రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ కకలర పరక
ఇసటట ననస:81-16-1431
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:81-16-1431
వయసనస:62
లస: పప
8541 NDX2720118
పపరర: నరసససహ రరవప బలలర స

8533 NDX2518355
పపరర: సరయ పలర పప

8519 NDX2730844
పపరర: లలహహతడ పసడయ శకసగ రపప

భరస : వరరకజ పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరడడడ కకకలకరర
ఇసటట ననస:81-16-1431
వయసనస:36
లస: పప
8538 AP151000450238
పపరర: కరమలసగరరరడడడ కకకలకరర

94-239/178

తసడడ:డ మరర పఠరన
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:27
లస: పప
8535 MLJ3342128
పపరర: శవరరరడడడ కకకలకరర

8530 NDX0941971
పపరర: బభజ పఠరన

94-239/926

తసడడ:డ నసద మణణ శకసగ రపప
ఇసటట ననస:81-16-1428
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:43
లస: పప

తసడడ:డ నడగగలలమరర పఠరన
ఇసటట ననస:81-16-1430
వయసనస:62
లస: పప
8532 NDX1865403
పపరర: శవ పలర పప

94-241/212

భరస : శకనవరస కతవత
ఇసటట ననస:81-16-1429
వయసనస:42
లస: ససస స
94-239/180

8516 NDX2616654
పపరర: అబగదల కలమమ షపక

తసడడ:డ కరరమమ
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:20
లస: పప

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : శసకర శకసగరరపప
ఇసటట ననస:81-16-1428
వయసనస:44
లస: ససస స
8523 MLJ1895465
పపరర: తరరమలర మక వనసగళరరజ

94-239/176

తసడడ:డ చరసజవ పసనపరల
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసరహకద
ఇసటట ననస:81-16-1427
వయసనస:20
లస: పప
8520 AP151000453277
పపరర: నసదమన శకసగరరపప

8515 NDX2256857
పపరర: సతఖస పసనపరల

8540 NDX0665422
పపరర: శసకర రరవపव ఈగలపరటటव

94-238/761

తసడడ:డ రరమ దడసనव
ఇసటట ననస:81-16-1433
వయసనస:50
లస: పప
94-241/215

8543 NDX1865437
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-241/216

భరస : మమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1435
వయసనస:76
లస: ససస స
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8544 NDX1865460
పపరర: అబగదల బభషర షపక
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94-241/217

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1435
వయసనస:25
లస: పప
8547 NDX0615773
పపరర: మసరసనబ షపక

94-239/194

94-239/197

94-239/199

94-239/202

94-239/205

94-239/208

94-239/211

భరస : శశషసరరజ ససదతశ
ఇసటట ననస:81-16-1440/1
వయసనస:47
లస: ససస స

8557 NDX1058577
పపరర: సరసబశవరరవప మమడ

8560 NDX0998740
పపరర: లకడక గసగవరపప

8563 NDX1907189
పపరర: అనల రరమశశటట

8566 NDX1058825
పపరర: వనసకటటశసరరరవప రరచమలలర

94-239/214

8569 AP151000450239
పపరర: సతఖస కసచరర

94-239/203

8572 MLJ3342417
పపరర: శశషసరరజ ససదతశ
తసడడ:డ రరమమకరరసరరజ ససదతశ
ఇసటట ననస:81-16-1440/1
వయసనస:47
లస: పప

8552 NDX1576018
పపరర: ఝమనస లకడక మదధద

94-241/218

8555 NDX0998757
పపరర: భమదతవ మమడ

94-239/201

8558 NDX2022812
పపరర: లకడక పడసనన నడయగడడ

94-239/204

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడయగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:24
లస: ససస స
94-239/206

8561 AP151000453283
పపరర: మహలకకక నడయగడడ

94-239/207

భరస : శకనవరసరరవప నడయగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:44
లస: ససస స
94-239/209

8564 NDX2022838
పపరర: నడగరరజ రరవపల

94-239/210

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:27
లస: పప
94-239/212

8567 NDX0867986
పపరర: శకనవరసరరవప నడయగడడ

94-239/213

తసడడ:డ వరరసరసమ నడయగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:44
లస: పప
94-239/215

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:72
లస: పప
94-239/216

94-239/196

భరస : సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:81-16-1439
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:49
లస: పప
8571 MLJ3347218
పపరర: వరలకడక ససదతశ

94-239/200

తసడడ:డ హననమసత రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:34
లస: పప
8568 NDX1059211
పపరర: ఏడడకకసడలల గసగవరపప

8554 NDX0998765
పపరర: శవకలమమరర తతట

8549 NDX2089713
పపరర: సనభభన బభషర షపక

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖస కసచరర
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:67
లస: ససస స
8565 MLJ3342334
పపరర: సరసబశవరరవప కసచరర

94-239/198

తసడడ:డ బభబగనడయగడడ మమడ
ఇసటట ననస:81-16-1439
వయసనస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:35
లస: ససస స
8562 AP151000453281
పపరర: సరసబభడజస కసచరర

8551 NDX0502955
పపరర: జజన సపసదడ షపక

94-239/193

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:25
లస: పప

భరస : రవకలమమర తతట
ఇసటట ననస:81-16-1439
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ కకరడడ
ఇసటట ననస:81-16-1439
వయసనస:33
లస: పప
8559 NDX0998633
పపరర: నడగలకడక రరచమలలర

94-239/195

తసడడ:డ నడగమర మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:30
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప కకరడడ
ఇసటట ననస:81-16-1439
వయసనస:30
లస: ససస స
8556 NDX1058833
పపరర: సనబభబరరవప కకరడడ

8548 NDX2458578
పపరర: లలవ రరజ మగతడఖల

8546 NDX1317908
పపరర: మమబగల షపక

తసడడ:డ నడగగల మరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరజ మగతడఖల
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:23
లస: పప

తసడడ:డ నడగగలల మరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:29
లస: పప
8553 NDX0998773
పపరర: అనత కకరడడ

94-238/762

భరస : అజజద షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1438
వయసనస:52
లస: ససస స
8550 NDX1907114
పపరర: మహబమబ సనభభన షపక

8545 NDX2311686
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-239/1032
8570 NDX3046885
పపరర: వనసకట సరయ శరరష గసగవరపప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గసగవరపప
ఇసటట ననస:81-16-1440
వయసనస:19
లస: పప
94-239/217

8573 NDX0774554
పపరర: కకషష తషలసస కకలర పర

94-238/763

భరస : పరబడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1441
వయసనస:59
లస: ససస స
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8574 NDX0716019
పపరర: నడగ నఖలలష కకలర పర
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94-238/764

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1441
వయసనస:30
లస: పప
94-239/1033

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1441
వయసనస:22
లస: పప
94-238/769

తసడడ:డ వనసకటభచడరర మకకపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:83
లస: పప
8583 NDX1407452
పపరర: వ అనల రరస మకకపరటట

94-241/219

8581 NDX3070257
పపరర: గరరరజ మగకకపరటట

8584 NDX1203645
పపరర: మసగమక వపపమమల

94-238/766

8579 NDX1958927
పపరర: వనసకటభచడరర మకకపరటట

94-238/768

తసడడ:డ రరమమచడరర మకకపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:57
లస: పప
94-238/1173

8582 NDX3063815
పపరర: ఈశసరర మకకపరటట

94-239/1034

భరస : వనసకటభచడరర మకకపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:56
లస: ససస స

94-238/770

భరస : దదరబభబగ
ఇసటట ననస:81-16-1444
వయసనస:47
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-238/771

భరస : మహహశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-16-1445
వయసనస:41
లస: ససస స
8588 NDX0337121
పపరర: నడగయఖव అనకలव

8591 NDX0999185
పపరర: పదక తతలరగడడ ల

94-238/774

94-238/772

8589 NDX2033447
పపరర: మసగమక కరమననన

94-239/219

8592 NDX1575259
పపరర: మబబనన బతష
స ల

94-238/775

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలమరల
ఇసటట ననస:81-16-1448/1
వయసనస:43
లస: పప

8595 NDX3180213
పపరర: దనరగ మలమరల

94-239/220

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:25
లస: ససస స

8598 NDX1958778
పపరర: శవ చచడస

94-239/1036

8601 NDX1117274
పపరర: బభజ షపక
తలర : మసరసన బ
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:32
లస: పప

94-239/218

8593 AP151000450321
పపరర: పపదపప లయఖ నడల

94-239/221

8596 NDX2113967
పపరర: హససనడ షపక

94-238/776

భరస : చనన బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:25
లస: ససస స
94-238/778

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచడస
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:24
లస: పప
94-238/780

8590 NDX1575325
పపరర: పరపపలమక బతష
స ల

తసడడ:డ ఆవలయఖ నడల
ఇసటట ననస:81-16-1448
వయసనస:87
లస: పప

భరస : వనదడదధడ
ఇసటట ననస:81-16-1448/1
వయసనస:40
లస: ససస స
94-238/777

94-238/773

భరస : మబబనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-16-1448
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-16-1448
వయసనస:37
లస: పప
94-239/1035

8587 MLJ1896463
పపరర: మహహశసరరరవపव అనకలव

తసడడ:డ నడగయఖव व
ఇసటట ననస:81-16-1445
వయసనస:41
లస: పప

భరస : సనబబ రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:81-16-1448
వయసనస:61
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ తతలరగడడ ల
ఇసటట ననస:81-16-1448
వయసనస:44
లస: ససస స
8594 NDX3189339
పపరర: వనదడదధడ మలమరల

8586 MLJ1894898
పపరర: లకకకదతవమకव అనకలव

భరస : నడగయఖव व
ఇసటట ననస:81-16-1445
వయసనస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజననव
ఇసటట ననస:81-16-1445
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:28
లస: పప

94-238/767

భసధనవప: వనసకట రరజజరస మగకకపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చడరర ఎస
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:31
లస: పప

8600 NDX1059682
పపరర: చనన బభజ షపక

8578 NDX1527284
పపరర: వనసకట రరజజరరస మగకకపరటట

8576 AP151000450234
పపరర: బడహకయఖ కకలర పర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1441
వయసనస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చడరర మకకపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1442
వయసనస:29
లస: పప

8580 NDX1958950
పపరర: రరమమ చడరర మకకపరటట

8597 NDX2089788
పపరర: సనమయమ షపక

94-238/765

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1441
వయసనస:34
లస: పప

8577 NDX2764991
పపరర: గణణష మదధద

8585 MLJ1896547
పపరర: పరరసతव అనకలव

8575 NDX0744144
పపరర: నడగ కకషష చతసతనఖ కకలర పర

8599 NDX1059286
పపరర: హహసపసన సహ షపక

94-238/779

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:27
లస: పప
94-238/781

8602 NDX1734020
పపరర: కరశస సయఖద

94-238/782

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:33
లస: పప
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8603 MLJ1892058
పపరర: అలర భభక షపక
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94-238/783

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:50
లస: పప
8606 NDX0981480
పపరర: పపద బభజ షపక

94-241/222

94-238/786

94-238/789

94-238/1174

94-239/1039

94-238/791

94-238/794

భరస : కకసడలల పవజల
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:50
లస: ససస స

8616 NDX2845733
పపరర: ఫసరగజ ఖమన పటభన

8619 NDX0020438
పపరర: షసషరద పఠరన

8622 NDX1763284
పపరర: రరజ కకమటట

8625 NDX3235512
పపరర: దనరగ పస
డ రద మసదడ

94-238/1175

8628 NDX2307411
పపరర: అనతడ పవజల

94-239/1037

8631 NDX2507002
పపరర: ఆసజననయగలల పవజల
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పవజల
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:26
లస: పప

8611 NDX1958802
పపరర: శశసతడ శక దధసటకలరరస

94-238/788

8614 NDX2560274
పపరర: రగహహత రరజ కలరపరటట

94-238/950

8617 NDX2846434
పపరర: జబన పటభన

94-239/1038

భరస : ఫసరగజ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:31
లస: ససస స
94-241/223

8620 NDX0020446
పపరర: అకబర పఠరన

94-241/224

తసడడ:డ సలస పఠరన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:33
లస: పప
94-238/792

8623 NDX1265099
పపరర: ససతడ మహలకకక మసడడ

94-238/793

భరస : దనరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:81-16-1452
వయసనస:49
లస: ససస స
94-238/1195

8626 MLJ1882364
పపరర: షకకలమ షపక

94-238/795

భరస : సనభభన
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:40
లస: ససస స
94-239/222

భరస : నడగరరజ పవజల
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:30
లస: ససస స
94-239/224

94-238/785

తసడడ:డ రరమ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1450
వయసనస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరబదడ రరవప మసదడ
ఇసటట ననస:81-16-1452
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:21
లస: పప
8630 NDX1317965
పపరర: సరగజన పవజల

94-238/790

తసడడ:డ హరనడథ బభబగ కకమటట
ఇసటట ననస:81-16-1452
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1452
వయసనస:77
లస: ససస స
8627 NDX2891257
పపరర: లలల షపక

8613 NDX1763391
పపరర: రరమరరజ కలరపరటట

8608 NDX0340729
పపరర: హహసపసనబ షపక

భరస : పడవణ వసశ దధసటకలరరస
ఇసటట ననస:81-16-1450
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హరనడథ బభబగ కకమటట
ఇసటట ననస:81-16-1452
వయసనస:24
లస: ససస స
8624 NDX1265107
పపరర: పదడకవత పచచపపలలసన

94-238/787

తసడడ:డ సలస పటభన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:35
లస: పప

భరస : అకబర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:25
లస: ససస స
8621 NDX1763185
పపరర: రజన కకమటట

8610 NDX1763557
పపరర: లలత మమఘన కలరపరటట

94-241/221

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:81-16-1449/1
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదస రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1450
వయసనస:48
లస: పప

భరస : అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-16-1451
వయసనస:26
లస: ససస స
8618 NDX2845683
పపరర: దధలమరద ఖమన పటభన

94-238/784

తసడడ:డ రరమరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1450
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:81-16-1450
వయసనస:46
లస: ససస స
8615 NDX2781623
పపరర: దధలషరద పఠరన

8607 NDX0866160
పపరర: చడసదదబ షపక

8605 NDX1706193
పపరర: ఖమజజ వల షపక

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:24
లస: పప

భరస : చననఅలమరభక
ఇసటట ననస:81-16-1449/1
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలల
ఇసటట ననస:81-16-1449/1
వయసనస:43
లస: పప
8612 NDX1763367
పపరర: పరరసత కలరపరటట

94-241/220

భరస : ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1449
వయసనస:28
లస: పప
8609 NDX0942003
పపరర: చననఅలమరభక షపక

8604 NDX2499242
పపరర: రజయమ సయఖద

8629 NDX1575275
పపరర: మహబగనన షపక

94-239/223

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:34
లస: ససస స
94-239/225

8632 NDX1317973
పపరర: నడగరరజ పవజల

94-239/226

తసడడ:డ కకసడలల పవజల
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:26
లస: పప
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8633 NDX1317924
పపరర: కకసడలల పవజల
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94-239/227

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పవజల
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:52
లస: పప
8636 NDX1956996
పపరర: షబనడ షపక

94-239/229

94-239/232

94-238/797

94-238/800

94-238/803

94-241/226

94-241/229

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:75
లస: ససస స

8646 NDX0998849
పపరర: రమణ అమకశశటట

8649 NDX0336974
పపరర: నడగరశసర రరవప అమకశశటట

8652 NDX2350577
పపరర: గగపస యమదగరరర

8655 NDX2820017
పపరర: ఇరరఫన షపక

94-238/806

8658 MLJ3347390
పపరర: హససనడ షపక

94-238/801

8661 NDX1177427
పపరర: హరరర ద షపక
తసడడ:డ అబగదల అనససర
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:27
లస: పప

8641 NDX1095124
పపరర: రరజజరరవప చతవపల

94-241/225

8644 NDX2174209
పపరర: మగతడఖలల చసతమలర

94-238/799

8647 NDX1698267
పపరర: కకటమక నలస

94-238/802

భరస : నడర సససహఎస నలస
ఇసటట ననస:81-16-1456/1
వయసనస:70
లస: ససస స
94-238/804

8650 AP151000453257
పపరర: రగశమక అమకశశటట

94-238/805

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-16-1456/2
వయసనస:75
లస: ససస స
94-241/227

8653 NDX1833418
పపరర: మణణకసఠ తడటట

94-241/228

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడటట
ఇసటట ననస:81-16-1457
వయసనస:24
లస: పప
94-238/1176

8656 NDX3015658
పపరర: ఇమమమ న షపక

94-238/1177

తసడడ:డ అబగదల అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1458
వయసనస:18
లస: పప
94-238/807

భరస : అనడసరర
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:48
లస: ససస స
94-238/809

94-239/231

తసడడ:డ రరమసరసమ చసతమలర
ఇసటట ననస:81-16-1456
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల అనడసరర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1458
వయసనస:25
లస: పప

భరస : ఖమససస వలव
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:40
లస: ససస స
8660 MLJ3347291
పపరర: మహహదదదన షపక

94-238/798

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:81-16-1457
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-16-1457
వయసనస:82
లస: పప
8657 NDX0340612
పపరర: ఫరరద సనలమసనడव షపకव

8643 NDX1059062
పపరర: వనసకటటశసరరర గగడకటర

8638 NDX1575184
పపరర: బషసర షపక

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-16-1456/1
వయసనస:55
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-16-1457
వయసనస:73
లస: ససస స
8654 NDX0807313
పపరర: షపక మసరసన

94-239/233

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1456/1
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-16-1456/1
వయసనస:43
లస: పప
8651 NDX0805739
పపరర: షపక మహహదద నబ

8640 NDX1575176
పపరర: అల సరహహబ షపక

94-238/796

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1456
వయసనస:44
లస: పప

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1456/1
వయసనస:38
లస: ససస స
8648 NDX1117241
పపరర: శకమవరసరరవప సనధ

94-239/230

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:27
లస: పప

భరస : మగతడఖలల చసతమలర
ఇసటట ననస:81-16-1456
వయసనస:38
లస: ససస స
8645 NDX0340562
పపరర: వజయలకడక పపమక

8637 NDX2456697
పపరర: జయ బతష
స ల

8635 AP151000450551
పపరర: అపరరరరవప బతష
స లव

తసడడ:డ బభలకకటయఖव
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:48
లస: పప

భరస : అపరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:71
లస: ససస స
8642 NDX2174217
పపరర: మణణ చసతమలర

94-239/228

తసడడ:డ నడసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1453
వయసనస:73
లస: పప

భరస : అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1454
వయసనస:25
లస: ససస స
8639 NDX1575192
పపరర: రససల బ షపక

8634 NDX2107192
పపరర: రససల షపక

8659 MLJ3347283
పపరర: గగససయమ షపక

94-238/808

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:54
లస: ససస స
94-238/810

8662 MLJ1883321
పపరర: అనడసరర షపక

94-238/811

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-16-1459
వయసనస:52
లస: పప
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94-142/1126

భరస : ఏసనబభబగ పపలవరరస
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:20
లస: ససస స
94-238/813

భరస : సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:58
లస: ససస స
94-238/1178

94-238/819

94-238/822

94-238/824

94-239/1040

94-238/829

తసడడ:డ చగన లమల కకఠరరర
ఇసటట ననస:81-16-1465
వయసనస:54
లస: పప

8676 NDX2672046
పపరర: నడగగర బఇవనస షపసక

8679 NDX0998823
పపరర: వరణణ కటటపలర

8682 NDX1118173
పపరర: మమధవ పపసరలసక

8685 MLJ1889658
పపరర: జజలమకव బమదడటటव

94-238/952

8688 NDX0615609
పపరర: శరరద కటభరరव

94-238/951

8691 NDX0502716
పపరర: నసదకకషప ర కటభరరव
తసడడ:డ చసగన లమలव
ఇసటట ననస:81-16-1465
వయసనస:54
లస: పప

8671 AP151000453253
పపరర: సనబగబలల మమడ

94-238/817

8674 MLJ3342573
పపరర: కకసడయఖ మమడ

94-238/821

8677 AP151000453249
పపరర: రరజరశసరర ఆతకకలరరव

94-238/823

భరస : లలకనడదతశసరరరవపव
ఇసటట ననస:81-16-1462
వయసనస:60
లస: ససస స
94-238/825

8680 NDX1059674
పపరర: శకనవరస కచతచపలర

94-238/826

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1463
వయసనస:41
లస: పప
94-238/827

8683 MLJ1889666
పపరర: లకడకव బచనచव

94-238/828

భరస : ససరఖనడరరయణव व
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:40
లస: ససస స
94-238/830

8686 MLJ1889633
పపరర: ఏగరశసరరరవపव బమదడటటव

94-238/831

తసడడ:డ పపసటయఖव व
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:60
లస: పప
94-238/832

భరస : నసద కకశశరव
ఇసటట ననస:81-16-1465
వయసనస:51
లస: ససస స
94-238/834

94-238/815

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:72
లస: పప

భరస : ఏగరశసరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:58
లస: ససస స

భరస : సనబబరరవప ఎజజర
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:24
లస: ససస స
8690 NDX1763482
పపరర: రమమశ కలమమర కకఠరరర

94-238/820

భరస : నడగపవరష
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరడజव व
ఇసటట ననస:81-16-1464
వయసనస:42
లస: ససస స
8687 NDX2670255
పపరర: హరరరణణ బల రతన శక ఎజజర

8673 AP151000450496
పపరర: శకనన మమడ

8668 NDX1059161
పపరర: సనబభబరరవప సనబబశశటట

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:81-16-1463
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కటటపలర
ఇసటట ననస:81-16-1463
వయసనస:19
లస: ససస స
8684 MLJ3347515
పపరర: పదకव సరరకకసడव

94-238/816

భరస : మసరసన షపసక
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-16-1463
వయసనస:28
లస: ససస స
8681 NDX3133048
పపరర: ససమఖ కటటపలర

8670 AP151000453255
పపరర: కకటటశసరర మమడ

94-238/812

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:69
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనన మమడ
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:22
లస: పప
8678 NDX1118108
పపరర: దనరరగభవరన మమకల

94-238/814

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమడ
ఇసటట ననస:81-16-1461
వయసనస:45
లస: పప
8675 NDX2523785
పపరర: పవన కలమఖణ మమడ

8667 NDX0665281
పపరర: మలర కరరరరన రరవప సనబబశశటట

8665 NDX2113918
పపరర: సనధ సనబబశశటట

భరస : మలర కరరరరన సనబబశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:19
లస: పప
8672 NDX1900894
పపరర: శకనన మమడ

94-236/897

తసడడ:డ సససప న పపవరరర
ఇసటట ననస:81-16-1460
వయసనస:21
లస: పప

8666 NDX0615625
పపరర: జయమక సనబబశశటట

8669 NDX3036076
పపరర: బభలయఖ మకగగసడస

8664 NDX3102779
పపరర: చతసదన ఏసన బభబగ పపలవరరర

8689 NDX0502757
పపరర: దదపక కకటభరరव

94-238/833

తసడడ:డ నసదకకషప రव
ఇసటట ననస:81-16-1465
వయసనస:28
లస: పప
94-238/835

8692 AP151000453242
పపరర: మలలర శసరర మలలర

94-238/836

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-16-1466
వయసనస:47
లస: ససస స
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94-238/837

భరస : రవశసకరव
ఇసటట ననస:81-16-1467
వయసనస:35
లస: ససస స
8696 MLJ1891688
పపరర: కలమమరర కకమకలపరటట

94-238/840

94-238/843

94-238/846

94-238/849

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:44
లస: ససస స
8711 NDX0744318
పపరర: షబబర ఖమన పస
తసడడ:డ సరరదర ఖమన
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:39
లస: పప
8714 NDX0817551
పపరర: లకడక జజజసव
భరస : లసగరరరవప జజజమ
ఇసటట ననస:81-16-1470
వయసనస:35
లస: ససస స
8717 MLJ3347523
పపరర: నడగరశసరమకహ ఉమకరరకవప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:27
లస: ససస స

94-238/847

8706 NDX1698242
పపరర: వనసకటటససర రరవప పతతనరర

8709 NDX2307494
పపరర: మహమకద షపక

8712 NDX3102720
పపరర: సనజజత పపలకకసడ

8715 NDX0817619
పపరర: అరరణ ఉబరరరవపव

94-239/242

8718 NDX2507028
పపరర: లసగ రరవప జజజమ

94-238/850

8721 NDX0998252
పపరర: వజయకలమమరర పసడ పరరస
భరస : పడకరష బభబగ పసడపరరస
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:47
లస: ససస స

94-238/848

8707 NDX1317916
పపరర: పఠరన గగశ

94-239/234

భరస : షబబర గగసఖ
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:43
లస: ససస స
94-239/236

8710 NDX1317932
పపరర: హహరన shaik

94-239/237

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:25
లస: పప
94-239/1041

8713 NDX0806141
పపరర: వనసకట రమణ ఎటటనరర

94-241/230

భరస : రరమగలల ఎటటనరర
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:65
లస: ససస స
94-239/240

8716 MLJ1894005
పపరర: హహహమమవత ఉపరసస

94-239/241

భరస : పపదదబభబయ ఉపరసస
ఇసటట ననస:81-16-1470
వయసనస:46
లస: ససస స
94-239/243

తసడడ:డ కకటటజ జజజమ
ఇసటట ననస:81-16-1470
వయసనస:42
లస: పప
94-239/245

8704 NDX0998864
పపరర: భవరన పప తషనసరర
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : అరరణ ఉబర రరవప
ఇసటట ననస:81-16-1470
వయసనస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఉమకరరకవప
ఇసటట ననస:81-16-1470
వయసనస:60
లస: ససస స
8720 NDX2506939
పపరర: పరరసన షపక

8703 NDX2310639
పపరర: మమనక జజజరస

తసడడ:డ శసకర రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/239

94-238/842

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1468
వయసనస:35
లస: పప

తలర : షమస షపక
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:21
లస: పప
94-239/238

8698 NDX1805094
పపరర: పపషరలత కకపపరరరవవరర

94-238/844 8701 NDX1117324
94-238/845
8700 NDX1117357
పపరర: పడవణ కలమమర కకపపరబరరవవరర
పపరర: పవరష చసదడ రరవప కకపపరబరరవవరర

తసడడ:డ రరమగలల పతతనరర
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:34
లస: పప
94-239/235

94-238/839

భరస : పవరషచసదడ రరవప కకపపరరరవవరర
ఇసటట ననస:81-16-1468
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగ రరవప జజజరస
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ పసలలర
ఇసటట ననస:81-16-1469
వయసనస:22
లస: పప
8708 NDX2307585
పపరర: షమస షపక

94-238/841

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1468
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1468
వయసనస:60
లస: పప
8705 NDX2131761
పపరర: భభరగ వ పసలలర

8697 MLJ1891704
పపరర: కకటటశసరరరవప కకమమకలపరటట

8695 NDX0502625
పపరర: రవశసకర అసబటటव

తసడడ:డ కకషరషరరవపव
ఇసటట ననస:81-16-1467
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమదడసన
ఇసటట ననస:81-16-1467/B
వయసనస:75
లస: పప

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1468
వయసనస:53
లస: ససస స
8702 NDX1116821
పపరర: గగరవయఖ కకపపరబరరవవరర

94-238/838

భరస : యసव
ఇసటట ననస:81-16-1467
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1467/B
వయసనస:63
లస: ససస స
8699 NDX1118165
పపరర: లత కకపపరరరవవరర

8694 NDX0615583
పపరర: పడమల అసబటటव

8719 NDX0337378
పపరర: పపదదబభబయव ఉపరససव

94-239/244

తసడడ:డ వరభదడరరవపव ఉపరసస
ఇసటట ననస:81-16-1470/K
వయసనస:52
లస: పప
94-239/246

8722 AP151000453520
పపరర: హననమమయమక బబ రరగడడ व

94-239/247

భరస : చటటటబభబగव బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:55
లస: ససస స
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8723 AP151000450261
పపరర: చటటటబభబగ బబ రరగడడ व

94-239/248

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:60
లస: పప
8726 NDX0852814
పపరర: భడమరరసబ కనశశటట

94-238/851

94-238/854

94-238/857

94-238/860

94-238/1180

94-238/862

94-238/865

భరస : శకనవరస రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1475
వయసనస:35
లస: ససస స

8736 NDX1958703
పపరర: శకనవరసరరవప చచడస

8739 NDX3027075
పపరర: శవ మహహశ బతషల

8742 NDX0774356
పపరర: పఠరన షరహహనడ బబగస

8745 NDX1059088
పపరర: శసకర గగరరక

94-238/868

8748 NDX2741361
పపరర: సరగజన చమరరస

94-238/861

8751 NDX0998856
పపరర: చసటట కసరసల
భరస : సప మమక
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:44
లస: ససస స

8731 MLJ1890490
పపరర: శకనవరసరరవప కననశశటట

94-238/856

8734 NDX2311603
పపరర: రరమగలమక దడసరర

94-238/859

8737 NDX2781862
పపరర: శకనవరసనలల రచడకలలమర

94-238/1179

తసడడ:డ రగశయఖ రచడకలలమర
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:30
లస: పప
94-239/1042

8740 NDX2540656
పపరర: వనసకట లకడక దడసరర

94-238/954

భరస : మధన దడసరర
ఇసటట ననస:81-16-1473, 15/1 TH LANE
వయసనస:21
లస: ససస స
94-238/863

8743 NDX0743369
పపరర: షసకత ఖమన పస

94-238/864

తసడడ:డ సరరదర ఖమన
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:33
లస: పప
94-238/866

8746 NDX1177419
పపరర: సనబభబరరవప గసగరధర

94-238/867

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:59
లస: పప
94-238/1181

భరస : సరసబశవరరవప చమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1475
వయసనస:69
లస: ససస స
94-241/231

94-238/853

భరస : నరసససహరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శరయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:47
లస: పప

భరస : శసకర రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1475
వయసనస:36
లస: ససస స
8750 NDX1955873
పపరర: రరజఖ లకడక చడమరరస

94-238/858

తసడడ:డ సరరదర ఖమన
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర ఖమన
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:35
లస: పప
8747 NDX1957580
పపరర: వనసకట నడగ జజఖత చడమరరస

8733 NDX1958737
పపరర: నడగమణణ చచడస

8728 MLJ1890482
పపరర: థనలకడక కననశశటట

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద బతషల
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:18
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:81-16-1474
వయసనస:49
లస: ససస స
8744 NDX0743419
పపరర: పఠరన షరజహన ఖమన

94-238/855

తసడడ:డ రరమయఖ చచడస
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసనలల రచడకలలమర
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:20
లస: ససస స
8741 NDX1069137
పపరర: షమమ షపక

8730 NDX2456671
పపరర: శకనవరసరరవప జవరసజ

94-239/928

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చచడస
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:27
లస: పప
8738 NDX2903706
పపరర: తతజ రచడకలలమర

94-238/852

తసడడ:డ నడసచడరయఖ జవరసజ
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:43
లస: పప

భరస : మధన దడసరర
ఇసటట ననస:81-16-1473
వయసనస:22
లస: ససస స
8735 NDX2311645
పపరర: సనరరసదడ బభబగ పప లశశటట

8727 NDX2456549
పపరర: బభల చగడతశసరర జవజర

8725 NDX2647832
పపరర: సరయ కలమమర మమరరగగమలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జజవరజ
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:41
లస: పప
8732 NDX2311546
పపరర: వనసకట లకడక దడసరర

94-239/249

తసడడ:డ పరపరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:81-16-1471
వయసనస:70
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1472
వయసనస:38
లస: ససస స
8729 AP151000450425
పపరర: కకటటశసరరరవప కనశశటట

8724 NDX0503235
పపరర: శరసతయఖ పచచల

8749 NDX2741304
పపరర: శసకర చమరరస

94-238/1182

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1475
వయసనస:43
లస: పప
94-238/869

8752 NDX1936170
పపరర: హహమసత కలమమర చతస జలలర

94-238/870

తసడడ:డ నడగ రరజ చతస జలలర
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:24
లస: పప
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8753 NDX0340539
పపరర: సనబడమణఖస పసనపపలలటట

94-238/871

తసడడ:డ గగపరలస పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:81
లస: పప
8756 NDX1830794
పపరర: అరరణడ గగసడబబ లల

94-241/232

94-238/872

94-238/875

94-238/878

94-238/880

భరస : సనదరసనస మసడతస
ఇసటట ననస:81-16-1488
వయసనస:59
లస: ససస స

8769 NDX1021252
పపరర: నడగమణణ కలరరకలల

8761 NDX1577834
పపరర: రమణ ఆవపల

94-238/874

94-238/876

8764 NDX1059195
పపరర: నడగరశసరరరవప ఆవపల

94-238/877

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:32
లస: పప
94-238/879

8767 NDX2499234
పపరర: ఆదధ నడరరయణ చలలవరదధ

94-241/235

తసడడ:డ కకటయఖ చలలవరదధ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:39
లస: పప
94-238/881

8770 NDX1058528
పపరర: నరరష అననస

94-238/882

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-16-1479
వయసనస:33
లస: పప

94-238/1183 8773 NDX1897802
8772 NDX2719201
పపరర: మగరళ మగరళమహన మమడడ
పపరర: వనసకట రతన సరయ హరరశ
గగలర
తసడడ:డ రమమశ మమడడ
తసడడ:డ ఏడడకకసదలరరవ గగలర
ఇసటట ననస:81-16-1479
ఇసటట ననస:81-16-1480
వయసనస:19
లస: పప
వయసనస:25
లస: పప

94-239/252

94-238/884

8775 NDX1069111
పపరర: దధలర మద రహహమ షపక

94-238/886

94-238/885

భరస : ససదడననల హహ య
ఇసటట ననస:81-16-1482
వయసనస:44
లస: ససస స
94-239/253

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:81-16-1485
వయసనస:43
లస: పప
8780 AP151000453541
పపరర: చకకపరణణ మసడతస

8766 NDX1058809
పపరర: వనసకటటశసరరర తరరమలశశటట

94-241/234

94-238/883

తసడడ:డ అబగదలమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1481
వయసనస:30
లస: పప
8777 NDX2174167
పపరర: శసకర రరవప చడమరరస

8763 NDX1805037
పపరర: పడశరసత చలవరదధ

8758 NDX0982082
పపరర: సప మయఖ కసరసల

భరస : సఇబభబగ ఆవపల
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1479
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1479
వయసనస:44
లస: పప
8774 NDX1734012
పపరర: అహకద షపక

94-238/873

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:59
లస: పప

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:81-16-1479
వయసనస:28
లస: ససస స
8771 NDX1058866
పపరర: రమమష యస

8760 NDX1021575
పపరర: భభనన ఆవపల

94-239/251

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ అదధ నడరరయణ చలవరదధ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరయబభబగ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:36
లస: పప
8768 NDX1021245
పపరర: శవపరరసత అననస

94-241/233

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : సరయబభబభ
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:50
లస: ససస స
8765 NDX1057918
పపరర: వనసకటటశసరరరవప ఆవపల

8757 NDX1955816
పపరర: సరయ కలమమర పసనపపలలటట

8755 AP151000453334
పపరర: ధనలకడక పసనపపలలటట

భరస : సనబడహకణఖస పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ పసనపపలలటట
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:25
లస: పప

భరస : నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-16-1478
వయసనస:28
లస: ససస స
8762 MLJ3347457
పపరర: వనసకటరమణ ఆవపల

94-239/250

భరస : శకనవరస రరవప ఉమకర
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గగసడబబ లల
ఇసటట ననస:81-16-1476
వయసనస:31
లస: ససస స
8759 NDX1021583
పపరర: పరవన ఆవపల

8754 NDX2506988
పపరర: సనధడ బభయ ఉమకర

8778 NDX1069327
పపరర: గగరరలకడక మసడతస

తసడడ:డ కకషషయఖ ససరగ స
ఇసటట ననస:81-16-1482
వయసనస:71
లస: పప
94-239/254

భరస : శకనవరసరరవప మసడతస
ఇసటట ననస:81-16-1488
వయసనస:36
లస: ససస స
94-239/256

8781 NDX1773671
పపరర: మకలబల షపక
తసడడ:డ గగస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1488
వయసనస:25
లస: పప

8776 NDX0502575
పపరర: నరసససహరరవప ససరగ స

8779 NDX1069343
పపరర: మహహశసరర మసడతస

94-239/255

భరస : ఈశసరరరవప మసడతస
ఇసటట ననస:81-16-1488
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/257

8782 NDX1317833
పపరర: శశక నడగగర మరర

94-239/258

తసడడ:డ గగససఫర షపక
ఇసటట ననస:81-16-1488
వయసనస:26
లస: పప

Page 297 of 331

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19

8783 NDX2307841
పపరర: వనసకట కరకసత కలమమర
గగడడవరడ
తసడడ:డ హననమసత రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-16-1565
వయసనస:27
లస: పప

94-239/259

8786 NDX0998625
పపరర: రరడడడ లకడక

94-239/262

94-238/953

94-239/270

94-239/273

94-239/276

94-239/1045

భరస : కకషష ఉగరగరరల
ఇసటట ననస:81-17-1485
వయసనస:50
లస: ససస స

8796 NDX1177401
పపరర: జలమన షపక

8799 NDX3023157
పపరర: శసషషదధదన షపక

8802 NDX3225869
పపరర: శసషషదధదన షపక

94-239/278

8805 NDX1302710
పపరర: మమధవ పరతతరర

94-239/274

8808 NDX1302728
పపరర: పప తషరరజ కకలర మరర

94-239/1043

8811 NDX3232972
పపరర: అశశక ఉగరగరరల
తసడడ:డ కకషష ఉగరగరరల
ఇసటట ననస:81-17-1485
వయసనస:29
లస: పప

94-239/269

8794 NDX2309433
పపరర: సరయ కకరగసటట

94-239/272

8797 NDX2160877
పపరర: యయసన బసడడరర

94-239/275

8800 NDX2846327
పపరర: నననబ షపక

94-239/1044

భరస : రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:46
లస: ససస స
94-240/757

94-243/28

8803 NDX0876821
పపరర: షపక నసర అహకదव

94-239/277

తసడడ:డ సనభభనव షపక
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:38
లస: పప
8806 NDX1302736
పపరర: అకకమక కకలర మరర

94-243/29

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:49
లస: ససస స
94-243/31

తసడడ:డ తడతయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:52
లస: పప
94-239/1046

8791 NDX2308864
పపరర: ననన బ షపక

తసడడ:డ బచనన బసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:41
లస: ససస స
94-243/30

94-239/264

తసడడ:డ శశఖర కకరగసటట
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:22
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:39
లస: పప
8810 NDX2821957
పపరర: ససత మహ లకడక ఉగరగరరల

94-239/271

తసడడ:డ దడదడ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ దడవవద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1484
వయసనస:43
లస: పప
8807 NDX1302702
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకలమరర

8793 NDX2309342
పపరర: హమమద బభషర షపక

8788 AP151000450433
పపరర: వనసకయఖ వలలర పపव

భరస : రగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దడదడ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:18
లస: పప
8804 NDX1389428
పపరర: అమర హసజ సయఖద

94-239/268

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:33
లస: పప

తలర : నననబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:49
లస: పప
8801 NDX3023165
పపరర: గఫవర షపక

8790 NDX1203678
పపరర: బభజ షపక

94-239/261

తసడడ:డ పపరయఖव వలలర పప
ఇసటట ననస:81-16-1578
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ రగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:24
లస: పప
8798 NDX1059252
పపరర: రగఫ షపక

94-239/263

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1483
వయసనస:55
లస: ససస స
8795 NDX2409852
పపరర: నరరసదడ బతష
స ల

8787 NDX1058080
పపరర: శవరరమకకషష రరడడడ

8785 MLJ3711645
పపరర: శకనవరసరరవప పపలకకసడ

తసడడ:డ సనబభబరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:81-16-1577
వయసనస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరరడడచలస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-16-1578
వయసనస:36
లస: పప

భరస : ఖజ వలర షపక
ఇసటట ననస:81-16-14727
వయసనస:40
లస: ససస స
8792 NDX2062842
పపరర: రసజజన బ షపక

94-239/260

భరస : రరఘవనసదడ మణణకసఠ ససరర
ఇసటట ననస:81-16-1577
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:81-16-1578
వయసనస:34
లస: ససస స
8789 NDX2667780
పపరర: మగసతడజ బబగగమ షపక

8784 NDX2307627
పపరర: లలత వరసవ ససరర

8809 NDX1059310
పపరర: అశశక ఉగరగరరల

94-239/279

తలర : ససతడమహలకడక ఉగరగరరల
ఇసటట ననస:81-17-1485
వయసనస:29
లస: పప
94-239/1162

8812 NDX0476515
పపరర: గకహలకడక చలవరదధ

94-241/239

భరస : ఆదధనడరరయణ చలవరదధ
ఇసటట ననస:81-17-1485
వయసనస:40
లస: ససస స
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94-241/240

తసడడ:డ నడగరశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1485
వయసనస:33
లస: పప
8816 NDX1059146
పపరర: వనసకట నడరరయణ మసడతస

94-239/282

94-244/1288

94-239/285

94-239/288

94-239/291

94-239/294

94-239/297

భరస : జగననకహనరరవప వసకధడర
ఇసటట ననస:81-17-1493
వయసనస:50
లస: ససస స

8826 NDX2308799
పపరర: ఇమమమ న షపక

8829 MLJ1882778
పపరర: శకనవరసరరవప మమసడతస

8832 NDX1059054
పపరర: అబగదల రససల షపక

8835 NDX1021807
పపరర: ససరష శక వరసనస

94-239/300

8838 NDX1069400
పపరర: సరరతకలమమరర ఆరరశశటట

94-239/289

8841 NDX1706250
పపరర: జజఖత చతవపల
తసడడ:డ పటభటభ చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1494
వయసనస:27
లస: ససస స

8821 NDX1021773
పపరర: నడగమర బ గగడడపరటట

94-239/284

8824 NDX1069392
పపరర: ధనలకడక చతవపల

94-239/287

8827 NDX1059757
పపరర: సరయరరస చతవపల

94-239/290

తసడడ:డ లకడక నరసససహ చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:28
లస: పప
94-239/292

8830 NDX1058874
పపరర: నడగగల మరర గగడడపరటట

94-239/293

తసడడ:డ కమల సరహహబ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:59
లస: పప
94-239/295

94-239/296
8833 NDX1615469
పపరర: సయళద సనలమసనడ మహమకద

భరస : మరర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-17-1491
వయసనస:51
లస: ససస స
94-239/298

8836 NDX1021815
పపరర: రమమదతవ వరసనస

94-239/299

భరస : శకనవరసరరవప వరసనస
ఇసటట ననస:81-17-1492
వయసనస:42
లస: ససస స
94-239/301

భరస : మగరళ ఘటట మననన
ఇసటట ననస:81-17-1493
వయసనస:40
లస: ససస స
94-241/242

94-239/1047

భరస : లకడకనరసససహరరవప చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరసనస
ఇసటట ననస:81-17-1492
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరసనస
ఇసటట ననస:81-17-1492
వయసనస:28
లస: పప
8840 NDX0391540
పపరర: మగతడయమరర వసకధడర

94-239/286

తసడడ:డ యమసకలర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:70
లస: పప

తసడడ:డ మరర శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-17-1491
వయసనస:27
లస: పప
8837 NDX1177393
పపరర: ససరఖనడరరయణ వరసనస

8823 NDX1203868
పపరర: అనషర షపక

8818 NDX2979581
పపరర: నడగమణణ సనదదపలర

తసడడ:డ నడగగల మరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సనదరరనస మమసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలదడస మసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:66
లస: పప
8834 NDX1615501
పపరర: హహసపసన మహమకద

94-239/283

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగగల మరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:38
లస: పప
8831 NDX1058890
పపరర: సనదరరనస మసడతస

8820 NDX2308682
పపరర: సప న షపక

94-239/281

భరస : బసవయఖ సనదదపలర
ఇసటట ననస:81-17-1489
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : నడగగల మరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:52
లస: ససస స
8828 NDX1059138
పపరర: జజనబభషర గగడడపరటట

94-241/241

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:20
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1490
వయసనస:32
లస: ససస స
8825 NDX1021823
పపరర: సపసదడబ గగడడపరటట

8817 NDX2107143
పపరర: ఈశసర రరవప మమసడతస

8815 NDX1069418
పపరర: రరజరశసరమక మసడతస

భరస : బడహకచడరర మసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1487
వయసనస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సనదరరరనస మమసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1488
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ సనదదపలర
ఇసటట ననస:81-17-1489
వయసనస:18
లస: ససస స
8822 NDX1021781
పపరర: హససనడ షపక

94-239/280

తలర : రరజరశసరమక మసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1487
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశసరమక మసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1487
వయసనస:31
లస: పప
8819 NDX2979375
పపరర: మమనక సనదదపలర

8814 NDX1069426
పపరర: నడగరసదడస మసడతస

8839 NDX2035039
పపరర: మగరళ ఘటట మననన

94-239/302

తసడడ:డ గగపరల రరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:81-17-1493
వయసనస:43
లస: పప
94-241/243

8842 NDX1021799
పపరర: కలమమరర చతవపల

94-239/303

భరస : వనసకటటశసరరర చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1495
వయసనస:45
లస: ససస స
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94-239/304 8844 NDX1059245
8843 NDX1615436
పపరర: వనసకట సరయ మణణకసఠ కకట
పపరర: రరమగ చతవపల

తసడడ:డ వనసకట హననమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-17-1495
వయసనస:25
లస: పప

తలర : రరమమసజమక చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1495
వయసనస:32
లస: పప

8846 NDX1956251
పపరర: మగరళ గటట మననన

8847 NDX1357235
పపరర: పదడకవత పప నసనరర

94-241/245

తసడడ:డ గగపరలరరవప గటట మననన
ఇసటట ననస:81-17-1495
వయసనస:43
లస: పప
8849 NDX1021765
పపరర: పసడయమసక దడరర

94-239/308

94-241/1046

94-239/313

94-239/316

94-239/317

94-241/246

తసడడ:డ చన లకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:28
లస: పప

8859 NDX3020187
పపరర: పదడకవత గసజ

8862 NDX1117092
పపరర: భభసకర నలర గగరరర

8865 NDX2499317
పపరర: రరజ మకకన

94-239/320

8868 AP151000453530
పపరర: అసజమక మలలర

94-239/314

8871 NDX2138593
పపరర: నడగరరజ మలలర
తసడడ:డ చనన లకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:32
లస: పప

8851 NDX0973727
పపరర: వనసకటటశసరరర బసడడ

94-239/310

8854 NDX2307726
పపరర: లకడక రమఖ కకషష కకట

94-239/312

8857 MLJ3347564
పపరర: ఇమమదద షపక

94-239/315

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1500
వయసనస:53
లస: ససస స
94-239/1048

8860 NDX3253515
పపరర: నడగలకకన చలర

94-239/1171

తసడడ:డ రమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:81-17-1500
వయసనస:19
లస: ససస స
94-239/318

8863 NDX3233012
పపరర: పదడకవత గసజ

94-239/1163

భరస : రవ కలమమర గసజ
ఇసటట ననస:81-17-1501
వయసనస:30
లస: ససస స
94-241/247

8866 AP151000453437
పపరర: రమణ మలలర

94-239/319

భరస : సరసబశవరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:45
లస: ససస స
94-239/321

భరస : చనలకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:53
లస: ససస స
94-239/323

94-239/307

తలర : పదడకవత కకట
ఇసటట ననస:81-17-1499
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ మకకన
ఇసటట ననస:81-17-1501
వయసనస:42
లస: పప

భరస : శసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:45
లస: ససస స
8870 NDX1059294
పపరర: శవశసకర మలలర

94-239/311

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప నలర గగరరర
ఇసటట ననస:81-17-1501
వయసనస:33
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1501
వయసనస:65
లస: ససస స
8867 AP151000453438
పపరర: పరరసత మలలర

8856 MLJ1890367
పపరర: దనరరగ నసదధకటర

8848 NDX1357227
పపరర: సనరరష పప నసనరర

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-17-1497
వయసనస:38
లస: పప

భరస : రవ కలమమర గసజ
ఇసటట ననస:81-17-1500
వయసనస:29
లస: ససస స

భరస : భభసకర నలర గగరరర
ఇసటట ననస:81-17-1501
వయసనస:30
లస: ససస స
8864 MLJ1890680
పపరర: అచచమక కకనడ

94-239/309

భరస : లకడకనడరరయణ నసదధకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1500
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనడడవప నసదధకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1500
వయసనస:42
లస: పప
8861 NDX1118025
పపరర: రమమదతవ నలర గగరర

8853 MLJ3342235
పపరర: పడసరద కకసడ

94-241/244

తసడడ:డ శకనవరసనలల పప నసనరర
ఇసటట ననస:81-17-1496
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1498
వయసనస:45
లస: పప

భరస : హననమతషరరవప కకటభ
ఇసటట ననస:81-17-1499
వయసనస:45
లస: ససస స
8858 MLJ1883750
పపరర: లకడకనడరరయణ నసదధకటటట

94-239/306

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:81-17-1497
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రజక షపక
ఇసటట ననస:81-17-1497
వయసనస:18
లస: ససస స
8855 AP151000453441
పపరర: పదడకవత కకటభ

8850 NDX0967216
పపరర: శరరషర సనపసడయ

8845 NDX1706268
పపరర: శకపత చతవపల

తసడడ:డ పటభటభ చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1495
వయసనస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసనలల మపరరస
ఇసటట ననస:81-17-1496
వయసనస:50
లస: ససస స

భరస : కకటట దడరర
ఇసటట ననస:81-17-1497
వయసనస:28
లస: ససస స
8852 NDX2557726
పపరర: అయయషర కగసర షపక

94-239/305

8869 AP151000453436
పపరర: అననపవరష మలలర

94-239/322

భరస : లకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:55
లస: ససస స
94-239/324

8872 AP151000450356
పపరర: శసకరరరవప మలలర

94-239/325

తసడడ:డ పపననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:47
లస: పప
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8873 AP151000450443
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర

94-239/326

తసడడ:డ పపననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:48
లస: పప
8876 NDX2457083
పపరర: నడగరరజ మలలర

94-241/248

94-239/331

94-241/249

94-239/335

94-239/337

94-239/1049

94-239/1050

భరస : వనసకట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:81-17-1508
వయసనస:23
లస: ససస స

8886 NDX1059393
పపరర: హరరకకషష కకసడడరర

8889 AP151000453435
పపరర: వజయకలమమరర తమకశశటట

8892 NDX2256147
పపరర: వనసకట సపరరసశసరర తమకశశటట

8895 NDX3125085
పపరర: శరరద తనననరర

94-239/341

8898 NDX1118082
పపరర: సనజజత కకమమక

94-239/336

8901 MLJ3347556
పపరర: హసపసనబ షపక
భరస : బభజద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1508/B
వయసనస:58
లస: ససస స

8881 NDX2615763
పపరర: శకనవరసరరవప పగడల

94-239/929

8884 NDX1021161
పపరర: వరలకడక కకసడడరర

94-239/334

8887 NDX2256162
పపరర: నడగ శరకవరణణ కకసడడరర

94-241/250

తసడడ:డ హరర కకషష కకసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1505
వయసనస:21
లస: ససస స
94-239/338

8890 AP151000450449
పపరర: సనదరళనస మసడతస

94-239/339

తసడడ:డ గగపరలదడసన మసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1506
వయసనస:64
లస: పప
94-241/251

8893 MLJ1889625
పపరర: కనకమకव తమకశశటట व

94-239/340

భరస : వనసకటటశసరరర व व
ఇసటట ననస:81-17-1507
వయసనస:75
లస: ససస స
94-240/746

94-241/252
8896 MLJ1892140
పపరర: శవ కకటటశసరరరవపव తమకశశటట व

తసడడ:డ వనసకట రమణव व
ఇసటట ననస:81-17-1507
వయసనస:36
లస: పప
94-239/342

భరస : శకనవరసరరవప కకమమక
ఇసటట ననస:81-17-1508
వయసనస:32
లస: ససస స
94-239/1051

94-239/330

భరస : హరరకకషష కకసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1505
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట నగరజ తనననరర
ఇసటట ననస:81-17-1507
వయసనస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-17-1508
వయసనస:24
లస: ససస స
8900 NDX3031903
పపరర: అననష వలలర పప

94-239/333

భరస : రరణగ వనసకటటష తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1506
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : శకనన వనమగల
ఇసటట ననస:81-17-1507
వయసనస:51
లస: ససస స
8897 NDX1824771
పపరర: సరయ లకడక చసదధక
డ గరరక

8883 NDX2309151
పపరర: నడగ శరకవరణణ కకసదడరర

8878 NDX2309227
పపరర: వనసకట సరసససత తమశశటట

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:42
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1506
వయసనస:55
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష కకసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1506
వయసనస:20
లస: ససస స
8894 NDX3023454
పపరర: పదక వనమగల

94-239/332

తసడడ:డ రరమమరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1505
వయసనస:45
లస: పప

భరస : శవశసకర తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1506
వయసనస:31
లస: ససస స
8891 NDX3138088
పపరర: పవన కకసడడరర

8880 MLJ1893627
పపరర: ససజవమక నడగరననన

94-239/328

భరస : బభల మన కసఠ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష కకసదడరర
ఇసటట ననస:81-17-1505
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1505
వయసనస:33
లస: పప
8888 NDX1021211
పపరర: శవనడగమలలర శసరర తమకశశటట

94-239/329

భరస : సనధడకర నడగరననన
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:26
లస: పప
8885 NDX1058288
పపరర: శవశసకర తమకశశటట

8877 NDX2160885
పపరర: శక లకడక తమకశశటట

8875 NDX1143825
పపరర: చనలకకయఖ మలలర

తసడడ:డ పపననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:57
లస: పప

భరస : బభల మణణకసఠ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1504
వయసనస:37
లస: ససస స
8882 NDX2012839
పపరర: రరణగ వనసకటటష తమకశశటట

94-239/327

తసడడ:డ చన లకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ చన లకకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-17-1502/1
వయసనస:33
లస: పప
8879 MLJ3347325
పపరర: తహహరరననసర షపక

8874 NDX1059278
పపరర: శవయఖ మలలర

94-239/343
8899 NDX1530279
పపరర: వనసకట సరయ చసదడశశఖర గరరక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరక
ఇసటట ననస:81-17-1508
వయసనస:25
లస: పప
94-239/344

8902 NDX0665463
పపరర: మహబమబభబషర మహమకద

94-239/345

తసడడ:డ బభజద మహమకద
ఇసటట ననస:81-17-1508/B
వయసనస:35
లస: పప
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8903 MLJ3342482
పపరర: మహమకద రఫస షపక
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94-239/346

తసడడ:డ బభజద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1508/B
వయసనస:39
లస: పప
8906 AP151000450549
పపరర: పటభటబ చతవపల

94-239/349

94-241/254

94-137/640

94-239/1053

94-239/1056

94-239/351

94-239/354

భరస : సరసబశవరరవప కకపప రజ
ఇసటట ననస:81-17-1513
వయసనస:65
లస: ససస స

8916 NDX3026887
పపరర: గరరరజ కలమమరర మథధసటట

8919 NDX2648608
పపరర: మమనక వరలకడక మగపసరరర

8922 NDX1628371
పపరర: వనసకట రమణ పప రరమళ

8925 NDX1530451
పపరర: గగపస పప రరబసడర

94-239/357

8928 AP151000450350
పపరర: నరసససహరరడడడ కకపరరరస

94-239/1054

8931 NDX1177377
పపరర: కరకసత కలమమర కకపప రజ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకపప రజ
ఇసటట ననస:81-17-1513
వయసనస:33
లస: పప

8911 NDX2641454
పపరర: పడకరశ కలమమర మథధసటట

94-2/1245

8914 NDX3048881
పపరర: మమనక వరలకడక మగపసరరర

94-239/1052

8917 NDX3026945
పపరర: పడకరశ కలమమర మథధసటట

94-239/1055

తసడడ:డ దడమదర రరవప మథధసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:40
లస: పప
94-241/1047

8920 NDX2643088
పపరర: గరరరజ కలమమరర మతతససటట

94-241/1048

భరస : దడమదరరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:71
లస: ససస స
94-239/352

8923 NDX1984765
పపరర: అనససయ పపలహరర

94-239/353

భరస : కకటట నడగరశసరరరవప పపలహరర
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:56
లస: ససస స
94-239/355

8926 NDX1059237
పపరర: నరసససహరరడడడ కకపరరరస

94-239/356

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ కకపరరరస
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:28
లస: పప
94-239/358

తసడడ:డ నరసససహహలల కకపరరరస
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:51
లస: పప
94-239/359

94-241/253

భరస : లకడక సనబడహకణఖస మగపసరరర
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ రరజ పప రరబసడర
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహరరడడడ కకపరరరస
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:41
లస: పప
8930 AP151000453426
పపరర: లలమవత కకపప రజ

94-201/634

భరస : నడగరరజ పప రరమళ
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర యఖ మదధదరరల
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:27
లస: పప
8927 AP151000450351
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకపరరరస

8913 NDX2646545
పపరర: లకడక లమవణఖ మతసటట

8908 NDX1095207
పపరర: అనసరరధ వలలర పప

తసడడ:డ దడమదరరరవప మథధసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:41
లస: పప

భరస : లకడక సనబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:79
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ కకపరరరస
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:37
లస: ససస స
8924 NDX2138601
పపరర: చనన నడరరయణ మదధదరరల

94-241/255

భరస : దడమదరస మథధసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:70
లస: ససస స

భరస : పడకరశ కలమమర మథధసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:32
లస: ససస స
8921 NDX0343319
పపరర: సరవతడ కకపరరరస

8910 MLJ1891183
పపరర: సరసబభడజఖస వలలర పప

94-239/348

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1510
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : పడకరశ కలమమర మతసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మథధసటట
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:74
లస: పప
8918 NDX3048618
పపరర: లకడక లమవణఖ మథధసటట

94-239/350

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1511
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1511/1
వయసనస:75
లస: పప
8915 NDX3026929
పపరర: దడమదర రరవప మథధసటట

8907 NDX0868042
పపరర: కకటటశసరరరవప చతవపల

8905 AP151000453582
పపరర: ధనలకడక చతవపల

భరస : పటభటభ చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1510
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహదడసన చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1510
వయసనస:52
లస: పప

భరస : శకనన
ఇసటట ననస:81-17-1510
వయసనస:41
లస: ససస స
8912 NDX2579084
పపరర: దడమదర రరవప మతతససటట

94-239/347

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1508/B
వయసనస:74
లస: పప

తసడడ:డ నరశసహదడసన చతవపల
ఇసటట ననస:81-17-1510
వయసనస:47
లస: పప
8909 NDX1094937
పపరర: వనసకట రతనస వలలర పప

8904 NDX0666065
పపరర: బభజదव షపకव

8929 MLJ3356532
పపరర: వనసకటమక కకపరరరస

94-241/256

భరస : నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:81-17-1512
వయసనస:80
లస: ససస స
94-239/360

8932 NDX2760858
పపరర: ఫణణ కలమమర కకరరసపలర

94-241/1141

తసడడ:డ భభసకర చరర కకరరసపలర
ఇసటట ననస:81-17-1513
వయసనస:35
లస: పప
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94-241/1222

తసడడ:డ కకరరసపలర భభసకర చడరర
ఇసటట ననస:81-17-1513
వయసనస:35
లస: పప
8936 NDX2308617
పపరర: హననమసతరరవ ససరర

94-239/363

94-239/366

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1516
వయసనస:50
లస: పప
8942 NDX0817668
పపరర: అమరరన సయఖద

94-239/368

94-239/371

94-239/1059

94-239/373

94-239/375

తసడడ:డ సనసదరరరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:42
లస: పప

8946 NDX1318039
పపరర: లకడక కకసగరరర

8949 NDX3254455
పపరర: పపడమ కలమమర గమడసరర

8952 MLJ1886795
పపరర: కకషషకలమమరర తమకశశటట

8955 NDX1956954
పపరర: వనసకటటససరమక కకల

94-239/378

8958 NDX2025329
పపరర: హహమసత వరక కకల

94-239/369

8961 NDX2043982
పపరర: శవనడనరరయణ దడసరర
తసడడ:డ పపననయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:52
లస: పప

94-239/367

8944 NDX2309631
పపరర: మమనక మగననసగర

94-239/370

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మగననసగర
ఇసటట ననస:81-17-1518
వయసనస:24
లస: ససస స
94-239/372

8947 NDX3020781
పపరర: సనబబమక జజరరగర

94-239/1058

భసధనవప: రరమ దతవ జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:73
లస: ససస స
94-239/1172

8950 NDX2423234
పపరర: పపడమ కలమమర గమడడరర

94-241/257

తసడడ:డ యయసన గమడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:22
లస: పప
94-241/258

8953 NDX1420017
పపరర: మమధవ కకల

94-239/374

భరస : మసరసన రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:37
లస: ససస స
94-239/376

8956 NDX0343111
పపరర: కనషషకలమమరర తమకశశటట

94-239/377

భరస : శవవనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:53
లస: ససస స
94-239/379

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:25
లస: పప
94-239/381

94-239/365

తసడడ:డ అలర బక సయఖద సమన
ఇసటట ననస:81-17-1517
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:42
లస: ససస స

భరస : సనసదరరరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:65
లస: ససస స
8960 NDX0766840
పపరర: మసరసన రరవప కకల

8941 NDX1357110
పపరర: సయఖద అపరసన

94-239/1057

భరస : శవవనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-17-1520
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : శవనడనరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:38
లస: ససస స
8957 AP151000453423
పపరర: సరగజన కకల

8940 NDX3113222
పపరర: కరరస జన షపక

తసడడ:డ ఏసన గమడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1520
వయసనస:27
లస: పప
8954 NDX2308500
పపరర: వజయ లకడక దడసరర

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1516
వయసనస:29
లస: ససస స

8943 NDX0840785
పపరర: సయఖద అలమరబక

94-239/362

8938 NDX0817734
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

తసడడ:డ పపదద మసరసన రరవప గడడ బబ యన
ఇసటట ననస:81-17-1515
వయసనస:43
లస: పప

భరస : కకటయఖ కకసగరర
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:37
లస: ససస స

తలర : ధన లకడక గమడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:21
లస: పప
8951 NDX1177336
పపరర: దనరరగపడసరద తమకశశటట

94-239/364

తసడడ:డ దడదడసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-17-1517
వయసనస:56
లస: పప

భరస : శకనన కకసడడ
ఇసటట ననస:81-17-1519
వయసనస:36
లస: ససస స
8948 NDX3102753
పపరర: పపడమ కలమమర గమడసరర

8937 NDX1357219
పపరర: పసచచయఖ గడడబబ యన

8935 NDX1824599
పపరర: సరయ నరరసదడ ససరర

తసడడ:డ హననమసత రరవప ససరర
ఇసటట ననస:81-17-1514
వయసనస:26
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1516
వయసనస:26
లస: పప

భరస : అలర బక సయఖద
ఇసటట ననస:81-17-1517
వయసనస:63
లస: ససస స
8945 NDX2307809
పపరర: రమమదతవ కకసడడ

94-239/361

భరస : హననమతషరరవప ససరర
ఇసటట ననస:81-17-1514
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:81-17-1514
వయసనస:52
లస: పప
8939 NDX0666305
పపరర: నజర షపక

8934 MLJ1889815
పపరర: లకడకపడమల ససరర

8959 NDX1930537
పపరర: రసగ రరవప కకల

94-239/380

తసడడ:డ సనబబ రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:42
లస: పప
94-239/382

8962 NDX3020369
పపరర: మగరళమహన కకషష కకల

94-239/1060

తసడడ:డ వనసకటటశస రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-17-1521
వయసనస:25
లస: పప
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94-239/383

తసడడ:డ వనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1521/1
వయసనస:36
లస: ససస స
8966 NDX0738112
పపరర: శవ వనసకట రమణ తమకశశటట

94-239/386

94-239/389

94-241/261

94-239/391

94-239/394

94-239/397

94-239/400

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:85
లస: ససస స

8976 NDX1058106
పపరర: ధరరకరరవప బమసస

8979 NDX0866020
పపరర: సరససతव పరనఖసव

8982 NDX0947663
పపరర: మగలమబ షపక

8985 MLJ1883842
పపరర: మలలర శసరర గడడబబ యన

94-239/403

8988 NDX0634196
పపరర: కరరమగన షపక

94-239/392

8991 NDX1057942
పపరర: మహమకద రఫస షపక
తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:31
లస: పప

8971 NDX1418822
పపరర: సరగర బభబగ అలర స

94-241/260

8974 NDX1022391
పపరర: జజఖత అలగరన

94-239/390

8977 NDX1021872
పపరర: షకకలమ షపక

94-239/393

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/395

8980 NDX0342329
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-239/396

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:41
లస: ససస స
94-239/398

8983 AP151000453417
పపరర: మరరబ షపక

94-239/399

భరస : చనమరర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:72
లస: ససస స
94-239/401

8986 MLJ3347580
పపరర: పరరసత గడడబబ యన

94-239/402

భరస : శసకరరరవప గడడ బబ యన
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:48
లస: ససస స
94-239/404

భరస : కరరమ భభషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:50
లస: ససస స
94-239/406

94-239/388

భరస : శకనన అలమగరన
ఇసటట ననస:81-17-1524
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ గడడ బబ యన
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:49
లస: ససస స
8990 AP151000453418
పపరర: మసరసనబ షపక

94-241/262

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసనర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:36
లస: పప
8987 NDX1021682
పపరర: మసరసనబ షపక

8973 NDX1418806
పపరర: సరసబ శవ రరవప అలర స

8968 NDX1318047
పపరర: ససబభన బ షపక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:81-17-1523
వయసనస:33
లస: పప

భరస : శకకరసత పరణఖస
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప డతరసగగల
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:43
లస: ససస స
8984 NDX1058882
పపరర: బభజ షపక

94-241/259

తలర : జయలకడక బమసస
ఇసటట ననస:81-17-1524
వయసనస:59
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1525
వయసనస:32
లస: ససస స
8981 NDX1203835
పపరర: దనరరగదతవ దతరసగగల

8970 NDX1418814
పపరర: భభగఖలకడక అలర స

94-239/385

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1522
వయసనస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1523
వయసనస:59
లస: పప

భరస : ధరరకరరవప బమసస
ఇసటట ననస:81-17-1524
వయసనస:49
లస: ససస స
8978 NDX1021922
పపరర: మమహరరన షపక

94-239/387

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1523
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:81-17-1523
వయసనస:37
లస: పప
8975 NDX1021674
పపరర: జయలకడక భమసస

8967 NDX2423168
పపరర: వజయలకడక బసడడ

8965 NDX0738187
పపరర: నడగమణణకసఠव తమకశశటట व

తసడడ:డ శవ వనసకట రమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1521/1
వయసనస:31
లస: పప

భరస : సరత బసడడ
ఇసటట ననస:81-17-1522
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలసరసమ బసడడ
ఇసటట ననస:81-17-1522
వయసనస:44
లస: పప
8972 NDX1418830
పపరర: మగరళ కకషష అలర స

94-239/384

తసడడ:డ శవవనసకటరమణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1521/1
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1521/1
వయసనస:63
లస: పప
8969 NDX2423150
పపరర: శరత బసడడ

8964 NDX0738153
పపరర: వనణగ బభబగ తమకశశటట

8989 MLJ1890961
పపరర: సనలలచన మటటట

94-239/405

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మటటట
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:58
లస: ససస స
94-239/407

8992 MLJ3342318
పపరర: బభషర షపక

94-239/408

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1526
వయసనస:57
లస: పప
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8993 NDX2308096
పపరర: ధన లకడక పప లమ రరడడ

94-239/409

తసడడ:డ లకకక రరడడ పప లమ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-17-1527
వయసనస:25
లస: ససస స
8996 AP151000450342
పపరర: లకకక రరడడ పప లమరఏదదద

94-239/412

8997 NDX2307601
పపరర: హహమజ అతషకలరర

94-239/415

9000 NDX1325737
పపరర: లకడక నడగ పడసనన సరతషలలరర

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:81-17-1529
వయసనస:67
లస: పప
94-239/420

94-239/423

94-239/426

94-239/428

భరస : అపరరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:50
లస: ససస స

9012 MLJ1895382
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలకలసట

9015 NDX2507010
పపరర: వనసకట కకషష కకలర పరక

94-239/431

9018 NDX0020677
పపరర: బడమరరసభ ఏలలకకటటव

94-239/421

9021 MLJ3356664
పపరర: రరమతషలశమక కకలర పరక
భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:50
లస: ససస స

9001 NDX1325711
పపరర: నసదకకషప ర సరతషలలరర

94-239/417

9004 NDX1203785
పపరర: అననరరధడ చసతలపవడడ

94-239/419

9007 NDX2308260
పపరర: సనధ రరణణ దనడ

94-239/422

భరస : బభలకకషష దనడ
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/424

9010 NDX2308351
పపరర: గకహ లకడక తడళళరర

94-239/425

భరస : సనబడహకణఖస తడళళరర
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:48
లస: ససస స
94-239/427

9013 NDX3228871
పపరర: పరరసత చలర

94-239/1161

భరస : అఖల చలర
ఇసటట ననస:81-17-1532
వయసనస:21
లస: ససస స
94-239/429

94-239/430
9016 MLJ1894617
పపరర: నడగరరజసరసబశవరరవప వనలగగటట

తసడడ:డ కకషష వనలగగటట
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:33
లస: పప
94-241/263

భరస : నడగరరజव
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:32
లస: ససస స
94-241/265

94-239/414

భరస : పడసరద చసతలపవడడ
ఇసటట ననస:81-17-1530
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ కకలర పరక
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషష వనలగగటట
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:35
లస: పప
9020 MLJ1890698
పపరర: దతవव గసజव

94-236/898

తసడడ:డ నడగయఖ ఆకలలకలసట
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:76
లస: పప

భరస : రరసబభబగ కకలర పరక
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:50
లస: ససస స
9017 MLJ3342458
పపరర: నడగరరజ వనలగగటట

9009 MLJ1897990
పపరర: వరలకడక ఆలకలసట

8998 NDX2193795
పపరర: లలత కలమమరర అతషకలరర

తసడడ:డ రరమమసజననయగలల సరతషలలరర
ఇసటట ననస:81-17-1529
వయసనస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలలకలసట
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలలకలసట
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:48
లస: పప
9014 NDX0341966
పపరర: తషలశమక కకలర పరక

94-239/416

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతలపపడర
ఇసటట ననస:81-17-1530
వయసనస:45
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1531
వయసనస:43
లస: ససస స
9011 MLJ1897966
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలకలసట

9006 NDX1177344
పపరర: పడసరద చసతలపవడడ

94-239/411

భరస : హననమసత రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1528
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దతవర కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1530
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ కకలర పరక
ఇసటట ననస:81-17-1530
వయసనస:40
లస: పప
9008 MLJ1898352
పపరర: మహలకడక ఆలకలసట

94-239/413

భరస : నసదకకషప ర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:81-17-1529
వయసనస:38
లస: ససస స

94-239/418 9003 NDX3073392
9002 NDX1407494
పపరర: రరమమసజననయగలల సరతషలలరర
పపరర: కకరణ దతవర కకసడ

8995 AP151000453416
పపరర: రమణమక పప లరరడడడ

భరస : లకకకరరడడడ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:81-17-1527
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసత రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1528
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1528
వయసనస:50
లస: పప

9005 NDX0726828
పపరర: నరసససహరరవప కకలర పరక

94-239/410

తసడడ:డ లకకకరరడడడ పప లమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-17-1527
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక రరడడ పప లమరఏదదద
ఇసటట ననస:81-17-1527
వయసనస:62
లస: పప
8999 NDX1956772
పపరర: హననమసత రరవప అతషకలరర

8994 NDX1021716
పపరర: రరజరశసరర పప లమరరడడడ

9019 NDX0391342
పపరర: శవపరరసత తతమగల

94-241/264

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:35
లస: ససస స
94-241/266

9022 NDX1865528
పపరర: ఉష శక రరవప మకగగసడస

94-241/267

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:25
లస: పప
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9023 NDX0391300
పపరర: వనసకటరరమయఖ తతమగల

94-241/268

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:41
లస: పప
9026 NDX1022284
పపరర: లకడక గసగర

94-239/433

94-239/436

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1535
వయసనస:52
లస: పప
9032 NDX1855396
పపరర: వజయ లకడక దధయమఖల

94-239/438

భరస : గగరర సరసమ దధయమఖల
ఇసటట ననస:81-17-1536
వయసనస:67
లస: ససస స
9035 NDX2309292
పపరర: జహహరరవప షపక

94-239/441

94-239/444

94-241/270

భరస : రరమపడసరదव
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:40
లస: ససస స
9047 NDX0807164
పపరర: తననరర సనబభబరరవప

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:30
లస: ససస స

9031 NDX1855552
పపరర: రరధడదతవ దధయమఖల
భరస : వనసకటటశసర గగపరస దధయమఖల
ఇసటట ననస:81-17-1536
వయసనస:46
లస: ససస స

9033 NDX1855461
పపరర: వనసకటటశసర గగపరస దధయమఖల

9034 NDX1855248
పపరర: గగరరసరసమ దధయమఖల

94-239/439

9039 NDX0666461
పపరర: మగనసర షపక

9042 NDX3031671
పపరర: నగరజ తననరర

9045 MLJ3356961
పపరర: రరమపడసరద ఆలకలసట

94-241/274

9048 NDX3054079
పపరర: ససరష లత దతవరకకసడ

9051 NDX0704015
పపరర: జరరనడ పఠరన
భరస : ఇబడహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:39
లస: ససస స

94-239/440

94-239/442

9037 NDX2131746
పపరర: యమమన ససపవరష తలకస
అలర సశశటట
భరస : పడకరష రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1537
వయసనస:68
లస: ససస స

94-239/443

94-239/445

9040 NDX1833715
పపరర: ఉమ మహహష అలర సశశటట

94-241/269

తసడడ:డ పడకరష రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1537/1
వయసనస:41
లస: పప
94-239/1061

9043 NDX3047503
పపరర: పవన గరయతడ కకసడ

94-239/1062

తసడడ:డ శసకర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:18
లస: ససస స
94-241/272

9046 NDX0807255
పపరర: తననరర శవ

94-241/273

తసడడ:డ సనబభబరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:51
లస: పప
94-241/1143

తసడడ:డ రగశయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/446

94-239/437

తసడడ:డ అనసతయఖ దధయమఖల
ఇసటట ననస:81-17-1536
వయసనస:79
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:55
లస: పప
9050 NDX0703793
పపరర: షరహహనడ పఠరన

94-237/735
9030 NDX2456200
పపరర: రరవసత వనసకట అసాసత సరయ
దధయర
తసడడ:డ వనసకటటససర గగపరస దధయర
ఇసటట ననస:81-17-1536
వయసనస:21
లస: పప

9036 MLJ3347762
పపరర: రగషణ షపక

94-239/432

94-239/435

తసడడ:డ అపరరరరవప గసగర
ఇసటట ననస:81-17-1535
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ సనబబ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-17-1538
వయసనస:29
లస: పప
94-241/271

9028 NDX1059427
పపరర: రరమకకషష గసగర గసగర

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1535
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1537
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ దడమదర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1537/1
వయసనస:69
లస: పప
9044 NDX0391433
పపరర: సరమమమ జఖసव ఆలకలసటव

94-239/434

భరస : మగనసరర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1537
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనసర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1537
వయసనస:21
లస: పప
9041 NDX1865957
పపరర: పడకరష రరవప అలర సశశటట

9027 NDX0774604
పపరర: రరబయమబ షపక

9025 NDX1022250
పపరర: బభల నడగమక తననరర

తసడడ:డ సనబభబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-17-1535
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర సరసమ దధయమఖల
ఇసటట ననస:81-17-1536
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ మగనసర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1537
వయసనస:23
లస: ససస స
9038 NDX2309276
పపరర: అహమద షపక

94-241/1142

భరస : చలర అఖల
ఇసటట ననస:81-17-1533
వయసనస:21
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష గసగర
ఇసటట ననస:81-17-1535
వయసనస:36
లస: ససస స
9029 NDX0753921
పపరర: రససల షపక

9024 NDX2958841
పపరర: చలర పరరసత

9049 NDX3257052
పపరర: నగరన షపక

94-220/1046

భరస : షకకర కకలమరర
ఇసటట ననస:81-17-1540
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/447

9052 NDX0090472
పపరర: హజ ఖమన పటభన

94-239/448

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:29
లస: పప

Page 306 of 331

9053 NDX2507051
పపరర: ఇబడహహస ఖమన పఠరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-239/449

తసడడ:డ మహహదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:50
లస: పప
9056 NDX1419630
పపరర: మసరసన షపక

94-241/276

94-239/451

94-239/455

94-239/458

94-239/460

94-241/279

94-241/280

తసడడ:డ కకశశర పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1547
వయసనస:20
లస: ససస స

9066 NDX1949876
పపరర: సనలమసన మహహదద న షపక

9069 NDX2138577
పపరర: ఖమశస షరరఫ షపక

9072 NDX1021617
పపరర: అననరరధడ కకసడ

9075 NDX2089531
పపరర: శసకర రరవప కకసడడ

94-239/464

9078 NDX2036037
పపరర: సనదరరన ససడన

94-241/278

9081 NDX2507093
పపరర: షరరకల షపక
తసడడ:డ సమమగలమరహ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:21
లస: ససస స

9061 AP151000453403
పపరర: జమలమ షపక

94-239/454

9064 AP151000450336
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

94-239/457

9067 NDX2307965
పపరర: కరరమమన షపక

94-239/459

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1545
వయసనస:44
లస: ససస స
94-239/461

9070 NDX3047222
పపరర: నననబ షపసక

94-239/1063

తసడడ:డ మమలమల షపసక
ఇసటట ననస:81-17-1545
వయసనస:62
లస: పప
94-239/462

9073 NDX3048675
పపరర: ఏసన బభబగ అననస

94-239/1064

తలర : అరరణ అననస
ఇసటట ననస:81-17-1546
వయసనస:23
లస: పప
94-241/281

9076 MLJ3347267
పపరర: మమరరరరణణ తమకశశటట

94-239/463

భరస : సనబభబరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1547
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/465

తసడడ:డ రరమయఖ ససడన
ఇసటట ననస:81-17-1547
వయసనస:33
లస: పప
94-239/1065

94-239/450

తసడడ:డ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:81-17-1546
వయసనస:45
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1547
వయసనస:58
లస: ససస స
9080 NDX2749455
పపరర: ఝనస పరతపరటట

94-239/456

భరస : శసకరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1546
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : రసగర రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1546
వయసనస:67
లస: ససస స
9077 MLJ3347200
పపరర: సరగజన తమకశశటట

9063 MLJ3342383
పపరర: హహసపసన షపక

9058 MLJ3347259
పపరర: షకకలమ షపక

భరస : మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1545
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ సభభన
ఇసటట ననస:81-17-1545
వయసనస:26
లస: పప
9074 NDX1235811
పపరర: వనసకట సనబబమక కకసడడ

94-239/452

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:70
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1545
వయసనస:68
లస: ససస స
9071 NDX1418780
పపరర: ఈ సనబ జజన షపక

9060 NDX2456747
పపరర: రహసత షపక

94-241/275

తసడడ:డ సనలమసన మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సనలమసన మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ హజరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:45
లస: పప
9068 NDX1203843
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-241/277

భరస : సనలమసన మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:32
లస: పప
9065 MLJ1897628
పపరర: కరరమగలమర షపక

9057 NDX1956491
పపరర: సలస షపక

9055 NDX1956467
పపరర: పరరసన షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర మయమ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:24
లస: పప

భరస : దరరయమహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1544
వయసనస:37
లస: ససస స
9062 NDX0503417
పపరర: మహకద రఫస షపక

94-240/758

భరస : రవ కలరరమ కకలమరర
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:38
లస: ససస స

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:81-17-1543
వయసనస:38
లస: ససస స
9059 NDX0341909
పపరర: రరహనడ షపక

9054 NDX3236783
పపరర: సనజజత బబజరస

9079 MLJ3342342
పపరర: సనబభబరరవప తమకశశటట

94-239/466

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1547
వయసనస:57
లస: పప
94-239/467

9082 NDX2506954
పపరర: కరరషరక షపక

94-239/468

తలర : సమమగలమరహ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:21
లస: ససస స
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9083 NDX1117050
పపరర: సమమగలమర షపక
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94-239/469

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:46
లస: పప
9086 NDX1418749
పపరర: నగరనడ షపక

94-241/282

94-241/1145

94-239/472

94-239/473

94-239/476

94-239/479

94-239/1069

భరస : జనడరదన గగపస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:58
లస: ససస స

9096 NDX1021195
పపరర: మమరర జజసన

9099 NDX0337832
పపరర: కకపరదడసన బసకర

9102 NDX1177351
పపరర: మలలర శసర రరవప పప లశశటట

9105 NDX0999276
పపరర: సరసబభడజఖస బసడడరర

94-239/483

9108 AP151000450330
పపరర: జనడరర నగగపస ఉటటకలరర

94-239/474

9111 NDX2750735
పపరర: వనసకయమక ఓటర
భరస : రసగర రరడడడ ఓటర
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:50
లస: ససస స

9091 AP151000453407
పపరర: అచచమక పరననస

94-239/471

9094 NDX0943845
పపరర: డతనయల బసకర

94-241/285

9097 MLJ3347192
పపరర: అరరణ బసకర

94-239/475

భరస : జజసపఫ బభబగ బసకర
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:43
లస: ససస స
94-239/477

9100 AP151000450333
పపరర: జజసపఫ బసకర

94-239/478

తసడడ:డ దడనయయల బసకర
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:43
లస: పప
94-239/480

9103 NDX2756567
పపరర: అయబ షపక

94-239/1068

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:81-17-1551
వయసనస:47
లస: పప
94-239/481

9106 NDX1318013
పపరర: పప లయఖ పరశస

94-239/482

తసడడ:డ చనన బగరయఖ పరశస
ఇసటట ననస:81-17-1552
వయసనస:39
లస: పప
94-239/484

తసడడ:డ నడగభమషణస ఉతషకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1552
వయసనస:62
లస: పప
94-239/485

94-241/1144

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:81-17-1549
వయసనస:71
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస బసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1552
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:81-17-1552
వయసనస:42
లస: పప
9110 AP151000453393
పపరర: గరయతడ ఉటటకలరర

94-241/284

తసడడ:డ హననమసత రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1551
వయసనస:46
లస: పప

భరస : అయబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1551
వయసనస:44
లస: ససస స
9107 NDX1059021
పపరర: కకషషమమరరస బసడడరర

9093 MLJ3356375
పపరర: జజసఫరబబగ బసకర

9088 NDX3083128
పపరర: బగజర షపక

భరస : వనసకటటశసరరర పరననస
ఇసటట ననస:81-17-1549
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ డతనయల బసకర
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:42
లస: పప

భరస : నడగరరజ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1551
వయసనస:35
లస: ససస స
9104 NDX2756633
పపరర: హససన షపక

94-239/470

భరస : కకపరదడసన మమరర జజసన
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:42
లస: పప
9101 NDX1203777
పపరర: లకకకపరరసత పప లశశటట

9090 NDX1317890
పపరర: పదక జజననల

94-239/1067

భరస : షమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ డతనయల
ఇసటట ననస:81-17-1549
వయసనస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర అదతదపలర
ఇసటట ననస:81-17-1550
వయసనస:34
లస: ససస స
9098 NDX1453372
పపరర: వనసకటటశసరరర అదతదపలర

94-241/283

భరస : సనబభబ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:81-17-1549
వయసనస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరణణసతడరరవప పరనయస
ఇసటట ననస:81-17-1549
వయసనస:37
లస: పప
9095 NDX1854992
పపరర: జజఖత అదతదపలర

9087 NDX1418764
పపరర: జజన షపక

9085 NDX2818169
పపరర: అఫసడన సయఖద

భరస : అలర బకలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:74
లస: పప

తసడడ:డ శరమఊమమలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:20
లస: ససస స
9092 MLJ1888635
పపరర: శకకరసత పరననస

94-239/1066

భరస : సమమమమలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ s k సమమమగలర
ఇసటట ననస:81-17-1548
వయసనస:26
లస: ససస స
9089 NDX2846475
పపరర: కరరషరక షపక

9084 NDX3032257
పపరర: బగజర షపక

9109 NDX2845345
పపరర: శకనన తననరర

94-218/816

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:39
లస: పప
94-239/1070

9112 NDX3013307
పపరర: దనరరగ తననరర

94-239/1071

భరస : శకనన తననరర
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:30
లస: ససస స
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9113 NDX2817583
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఓటర
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94-239/1072

తసడడ:డ రసగ రరడడడ ఓటర
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:29
లస: పప
9116 MLJ3347317
పపరర: బసవమక దడదత

94-239/487

94-238/887

94-238/890

94-239/491

94-241/1146

94-239/496

94-241/286

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర భమపత
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:29
లస: పప

9126 AP151000450332
పపరర: సపసదడ షపక

9129 NDX0999672
పపరర: పదడకవత చదతళర

9132 NDX0999110
పపరర: హససనడ షపక

9135 NDX1203694
పపరర: అసక షపక

94-239/501

9138 NDX0852848
పపరర: ఉదయలకడక భమపత

94-239/492

9141 MLJ3342474
పపరర: షరహహదడ షపక
తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:34
లస: పప

9121 MLJ1885599
పపరర: వనసకటలకకమకव తతటव

94-238/889

9124 NDX0999631
పపరర: ధనలకడక తతట

94-239/490

9127 MLJ1887389
పపరర: వనసకటరతనసव తతటव

94-239/493

తసడడ:డ రమణడరరవపव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:65
లస: పప
94-239/494

94-239/495
9130 NDX1058999
పపరర: వనసకట సతఖ సనబభబరరవప చదతళర

తసడడ:డ హరరనడధ సరసమ చదతళర
ఇసటట ననస:81-17-1558
వయసనస:33
లస: పప
94-239/497

9133 AP151000453385
పపరర: అషసరరఫవన పఠరన

94-239/498

భరస : పపదఖమశస పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1559
వయసనస:50
లస: ససస స
94-239/499

9136 MLJ1863752
పపరర: లకడక తలలపవరర

94-239/500

భరస : భభసకర రరడడడ తలలపపరర
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:40
లస: ససస స
94-239/502

భరస : వనసకటటశసరరరవప భమపత
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:50
లస: ససస స
94-239/504

94-239/489

భరస : చసదడశశఖర తతట
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:46
లస: ససస స
9140 NDX0503227
పపరర: వనణగగగపరల భమపత

94-238/891

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1559
వయసనస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అల సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1559
వయసనస:31
లస: పప
9137 NDX1203710
పపరర: మహహబబ షపక

9123 MLJ1885607
పపరర: రరమకకషషव తతటव

9118 MLJ3342516
పపరర: నరసససహరరవప దదత

భరస : రమణడరరవపव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:88
లస: ససస స

భరస : హరరనడధసరసమ చదతళర
ఇసటట ననస:81-17-1558
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1558
వయసనస:66
లస: పప
9134 NDX1654277
పపరర: షబబర షపక

94-238/888

తసడడ:డ జజనన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ బచనచ
ఇసటట ననస:81-17-1557
వయసనస:19
లస: ససస స
9131 NDX1419051
పపరర: ఎలమర రరడడడ చలమర

9120 MLJ1888395
పపరర: లసగమకव తతటव

94-239/486

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ధడదత
ఇసటట ననస:81-17-1555
వయసనస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమణడరరవపव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:55
లస: పప

భరస : సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:45
లస: ససస స
9128 NDX2846145
పపరర: నడగ లకడక బచనచ

94-239/488

భరస : వనసకటరతనసव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజఁరరజव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:41
లస: పప
9125 AP151000453396
పపరర: శలమరరబ షపక

9117 NDX2309045
పపరర: దతవనసదడ దనరగ దడదత

9115 NDX2308989
పపరర: నవన సరసత దడదత

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడదత
ఇసటట ననస:81-17-1555
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడదత
ఇసటట ననస:81-17-1555
వయసనస:21
లస: పప

భరస : రరమకకషషव व
ఇసటట ననస:81-17-1556
వయసనస:48
లస: ససస స
9122 MLJ1894559
పపరర: శకనవరసరరజव సరరకకసడव

94-239/1073

భరస : పప లయఖ బతషల
ఇసటట ననస:81-17-1553
వయసనస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప ధడదత
ఇసటట ననస:81-17-1555
వయసనస:58
లస: ససస స
9119 MLJ1885581
పపరర: వనసకటలకడకव తతటव

9114 NDX2738599
పపరర: నడగమణణ బతషల

9139 NDX1057926
పపరర: మణణకసఠ భమపత

94-239/503

తసడడ:డ ఉదయలకడక భమపత
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:27
లస: పప
94-239/505

9142 MLJ1896653
పపరర: సనబభన షపక

94-239/506

తసడడ:డ గరలసపసద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:45
లస: పప
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94-239/507

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:47
లస: పప
9146 NDX2758522
పపరర: చడసద బభష షపక

94-239/1075

94-239/510

94-239/1076

94-241/1147

94-239/512

94-238/892

94-239/1080

భరస : మహబమబభబషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:43
లస: ససస స

9156 NDX2845592
పపరర: రజయ సనలమ న షపక

9159 NDX2309508
పపరర: వనసకట రరడడడ తర పపరర

9162 SQX2117778
పపరర: అబగదల వలమఈథద షపక

9165 NDX2751477
పపరర: మలర శసరర తతడర

94-239/515

9168 NDX1203702
పపరర: షహనడజ పఠరన

94-241/1148

9171 NDX1654301
పపరర: ఇరరఫన షపక
తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:28
లస: పప

9151 NDX2256030
పపరర: హననమసత రరవప ససరర

94-241/290

9154 NDX3050606
పపరర: మసరసన షపసక

94-239/1078

9157 NDX2309573
పపరర: వనసకరటడవమక మమరస న

94-239/511

భరస : సనబభబరరడడడ మమరస న
ఇసటట ననస:81-17-1562
వయసనస:33
లస: ససస స
94-239/513

9160 NDX2309557
పపరర: సనబభబరరడడడ మరస న

94-239/514

తసడడ:డ ససవర రరడడ మరస న
ఇసటట ననస:81-17-1562
వయసనస:40
లస: పప
95-213/1175

9163 NDX2935237
పపరర: రమదతవ తతడర

94-239/1079

భరస : రరమకకషష రరవప తతడర
ఇసటట ననస:81-17-1562A1
వయసనస:62
లస: ససస స
94-239/1081

9166 NDX2935203
పపరర: రరమకకషష రరవప తతడర

94-241/1149

తసడడ:డ చలపతరరవప తతడర
ఇసటట ననస:81-17-1562A1
వయసనస:67
లస: పప
94-239/516

భరస : జఫవర పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:32
లస: ససస స
94-239/518

94-241/288

తసడడ:డ కరరమగలర షపసక
ఇసటట ననస:81-17-1561
వయసనస:28
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప తతడర
ఇసటట ననస:81-17-1562A1
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:24
లస: ససస స
9170 MLJ3347341
పపరర: షరకకరర షపక

94-239/1077

తసడడ:డ అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1562/1
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప తతడర
ఇసటట ననస:81-17-1562A1
వయసనస:44
లస: పప
9167 NDX1899352
పపరర: శఫసన షపక

9153 NDX3062973
పపరర: రహకతతన షపసక

9148 NDX1174507
పపరర: ఖమరరన బ షపక

తసడడ:డ సనబభబ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:81-17-1560/1
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరడడడ తలలపపరర
ఇసటట ననస:81-17-1562
వయసనస:22
లస: పప

భరస : వరరసరసమ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1562/1
వయసనస:44
లస: ససస స
9164 NDX2751378
పపరర: రరమ చసదడరరవప తతడర

94-241/289

తసడడ:డ అల అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-17-1561
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరడడడ తలపరర
ఇసటట ననస:81-17-1562
వయసనస:22
లస: పప
9161 NDX2367464
పపరర: సనధడరరణణ బబ మకశశటట

9150 MLJ1890037
పపరర: ఉదయలకడక భమపత

94-239/509

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపసక
ఇసటట ననస:81-17-1561
వయసనస:47
లస: పప

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1561
వయసనస:47
లస: ససస స
9158 NDX2307999
పపరర: రరజరశ రరడడడ తలపరర

94-241/287

భరస : వనసకటటశసరరరవప భమపత
ఇసటట ననస:81-17-1560/1
వయసనస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1561
వయసనస:52
లస: పప
9155 NDX2846459
పపరర: రహమమన షపక

9147 NDX1830828
పపరర: కలరరరద షపక

9145 NDX1059047
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:79
లస: పప

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1560/1
వయసనస:31
లస: పప
9152 NDX2737666
పపరర: కరరమగలర షపక

94-239/508

తసడడ:డ బగడత సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1560
వయసనస:19
లస: పప
9149 NDX1059401
పపరర: బభల మణణకసఠ అమకశశటట

9144 AP151000450327
పపరర: పపద ఖమశస పఠరన

9169 NDX2022879
పపరర: అచచమక చలమర

94-239/517

భరస : రరమ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:37
లస: ససస స
94-239/519

9172 NDX1177286
పపరర: జఫరర పఠరన

94-239/520

తసడడ:డ రఫస పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:34
లస: పప
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9173 NDX1058924
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

94-239/521

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:49
లస: పప
9176 NDX2089655
పపరర: పరరసత నడల

94-239/522

94-239/525

తసడడ:డ లకకయఖ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:54
లస: పప
9185 NDX2737518
పపరర: రవ తతజ గగడడవరడ
తసడడ:డ హననమసత రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:19
లస: పప
9188 NDX1203728
పపరర: అసజన అమకశశటట

94-239/531

తసడడ:డ నడగరసదడమ అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:27
లస: ససస స
9191 NDX0901025
పపరర: సనబభబరరవప అమకశశటట

94-239/534

94-239/1085

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమయలపలర
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:48
లస: పప

94-239/529

9186 NDX2355238
పపరర: గసగరధర రరవప దడనబబ యన

94-239/536

94-214/147

9184 NDX3156957
పపరర: అసజన దతవ గగడడవరడ

94-239/1082

9187 NDX2307767
పపరర: వజయకలమమరర గగడడవరడ

94-239/530

తసడడ:డ గరరర రరజ దడనబబ యన
ఇసటట ననస:81-17-1564 LINE I G NAGAR
వయసనస:54
లస: పప

భరస : వనసకట కరకసత కలమమర గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:20
లస: ససస స

9189 MLJ1890185
పపరర: తలలతస మ అమకశశటట

9190 MLJ1890300
పపరర: రమమదతవ అమకశశటట

94-239/532

9192 MLJ1888262
పపరర: నడగరసదడస అమకశశటట

9195 NDX1833756
పపరర: అననపవరష మక నడరదడసన

9198 AP151000453400
పపరర: వనసకటలకకమక మకగగసడస

9201 AP151000450335
పపరర: సతఖనడరరయణ మకగగసడస
తసడడ:డ బభలయఖ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:47
లస: పప

94-239/533

భరస : నడగరసదడస అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:51
లస: ససస స
94-239/535

9193 NDX3139581
పపరర: శశషగరరర రరవప నడరదడసన

94-239/1084

తసడడ:డ కకషషయఖ నడరదడసన
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:83
లస: పప
94-241/292

9196 NDX1833897
పపరర: శశషగరరర రరవప నడరదడసన

94-241/293

తసడడ:డ కకసటయఖ నడరదడసన
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:83
లస: పప
94-239/537

భరస : సతఖనడరరయణ మకగగసడస
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:44
లస: ససస స
94-239/539

94-239/527

భరస : హనమమసథ రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప నడరదడసన
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమయల పలర
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:43
లస: ససస స
9200 NDX2089648
పపరర: శకనవరస రరవప మమయలపలర

9183 AP151000450320
పపరర: కనకరరజ నడల

9181 NDX1058916
పపరర: వనసకటటశసరరర నడల
తసడడ:డ గసగరరరజ నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ బభలగగరవయఖ పప టటనడదధపస
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:39
లస: పప
9197 NDX1069319
పపరర: నడగలకడక మమయల పలర

94-239/526

భరస : సనబభబరరవప అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1565
వయసనస:45
లస: పప
9194 NDX3021359
పపరర: గగరవయఖ పప టటనడదధపస

9180 AP151000453384
పపరర: మలర శసరర నడల

94-239/524

భరస : హననమసత రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదపప లయఖ నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:57
లస: పప
94-239/1083

94-237/974

94-239/523 9178 NDX2307932
9177 NDX1318062
పపరర: వనసకట అరరణడ కలమమరర నడల
పపరర: అసజన దతవ గగడడవరడ

భరస : గసగరరజ నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:65
లస: ససస స
94-239/528

9175 NDX2823466
పపరర: రవ తతజ గగడడవరడ

తసడడ:డ హననమసత రరవప గగడడవరడ
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : కనకరరజ నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:50
లస: ససస స
9182 NDX2089663
పపరర: హననమసతరరవప గగడడవరడ

94-241/291

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1563/1
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరజ నడల
ఇసటట ననస:81-17-1564
వయసనస:24
లస: ససస స
9179 AP151000453383
పపరర: వనసకటరతస మక నడల

9174 NDX1830810
పపరర: సనరజ షపక

9199 NDX1177211
పపరర: వనసకట నడగరశసర రరవప జజరరగర

94-239/538

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:33
లస: పప
94-239/540

9202 MLJ1893551
పపరర: వనసకటలకడక మకసగగసడస

94-241/294

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:43
లస: ససస స
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94-241/295 9204 NDX3228657
9203 MLJ1892074
పపరర: సతఖనడరరయణ మకసగగసడస
పపరర: చననయఖ డథలల

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:45
లస: పప
9206 NDX1318070
పపరర: ససరరజఖ లకకక గరదసశశటట

తసడడ:డ చననయఖ డథల
ఇసటట ననస:81-17-1566
వయసనస:36
లస: పప
94-239/542

భరస : సతఖనడరరయణ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:52
లస: ససస స
9209 AP151000450314
పపరర: శకనవరసన కకన

94-239/545

94-241/296

94-239/550

94-239/553

94-241/297

94-239/556

భరస : వసకర కకటయఖ వనలలరరర
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:40
లస: ససస స

94-239/547

9213 NDX0998906
పపరర: ససతడరరవమక బతష
స ల

తసడడ:డ చనన శరభయఖ గకసధధ
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:65
లస: పప
94-239/548

9216 NDX1615543
పపరర: ససజయ జలగ

9219 AP151000453370
పపరర: గరలలమమక తతట

9222 NDX1955980
పపరర: లకడక ననరరళర

9225 NDX0998237
పపరర: ఆశకఫపన షపక

94-239/559

9228 AP151000450309
పపరర: నడగమరసల షపక

94-239/551

9231 NDX1830844
పపరర: పదకదతవ కకలర మ
భరస : వనసకరటరరవ కకలర మ
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:38
లస: ససస స

94-239/549

9217 NDX2131738
పపరర: రరమయఖ జలగ

94-239/552

తసడడ:డ గగరవయఖ జలగ
ఇసటట ననస:81-17-1569
వయసనస:72
లస: పప
94-239/554

9220 NDX0840546
పపరర: వనసకట రరజ సరససత

94-239/555

తసడడ:డ నరసససహ రరజ సరససత
ఇసటట ననస:81-17-1572
వయసనస:52
లస: పప
94-241/298

9223 NDX0801423
పపరర: ఆసజననయ రరజ సరససత

94-241/299

తసడడ:డ వనసకట రరజ సరససత
ఇసటట ననస:81-17-1572
వయసనస:32
లస: పప
94-239/557

9226 NDX0998179
పపరర: హమద బ షపక

94-239/558

భరస : అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:64
లస: ససస స
94-239/560

తసడడ:డ ససదధదక షపక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:42
లస: పప
94-239/1170

9214 NDX1059005
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల
తసడడ:డ ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-17-1568
వయసనస:54
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:28
లస: పప
9230 NDX3251840
పపరర: వసకరయ సనబబమక వపవరర

9211 NDX1143817
పపరర: వనసకట సనబభబరరవప గకసధధ

భరస : వరయఖ ననరరళర
ఇసటట ననస:81-17-1572
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : నడగమరసల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:36
లస: ససస స
9227 NDX1058767
పపరర: గగస బభషర షపక

94-239/546

భరస : సనబభబరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-17-1570
వయసనస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ సరససత
ఇసటట ననస:81-17-1572
వయసనస:48
లస: ససస స
9224 NDX0341420
పపరర: నడజయమభబగస షపక

94-239/544

తసడడ:డ రరమయఖ జలగ
ఇసటట ననస:81-17-1569
వయసనస:30
లస: పప

భరస : వనసకట సనబభబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-17-1570
వయసనస:28
లస: ససస స
9221 NDX0801233
పపరర: రజన సరససత

9208 NDX1059484
పపరర: వర వనసకట మలర కరరరరనరరవప
గకసధధ
తసడడ:డ వనసకటసనబభబరరవప గకసధధ
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-17-1568
వయసనస:74
లస: ససస స

భరస : గరసధద జలగ
ఇసటట ననస:81-17-1569
వయసనస:30
లస: ససస స
9218 NDX1203736
పపరర: వనసకట అరరణ తతట

9210 NDX1116953
పపరర: సతఖనడరరయణ గరదసశశటట

94-239/541

94-239/543

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గరదసశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:63
లస: పప
9215 NDX2062834
పపరర: దతసవకకప జలగ

9207 NDX0998922
పపరర: కనకమక ఉపపరతల

9205 NDX1021757
పపరర: అమరర బబగస షపక

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల ఉపపరతల
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసన కకన
ఇసటట ననస:81-17-1567
వయసనస:45
లస: పప
9212 MLJ3356516
పపరర: చనసనబభబరరవప తతట

94-243/1280

9229 NDX1670695
పపరర: వనసకట రరవప కకలర మ

94-239/561

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కకలర మ
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:43
లస: పప
94-241/300

9232 MLJ3356326
పపరర: మహబగబబ షపక

94-241/301

భరస : ససదద ధక
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:65
లస: ససస స
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94-241/302

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:65
లస: ససస స
9236 NDX0981548
పపరర: వల షపక

94-241/303

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:39
లస: పప
94-241/305

9237 NDX2719730
పపరర: పదక పరతపరటట

94-144/845

భరస : కకశశర పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-17-1574
వయసనస:42
లస: ససస స
94-239/1086

9240 NDX3001492
పపరర: సప మ సనసదర సరయ గగరర

94-239/1087

భరస : గగరర సతఖనడరరయణ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:81-17-1574/1
వయసనస:49
లస: ససస స

భసధనవప: అననరరధ గగరర అననరరధ
ఇసటట ననస:81-17-1574/1
వయసనస:27
లస: పప

9242 NDX3246741
పపరర: సతఖనడరరయణ గగరర

9243 NDX1177237
పపరర: రరయమజ బభబగ షపక

94-239/1169

భసధనవప: అరరణ గగరర
ఇసటట ననస:81-17-1574/1
వయసనస:53
లస: పప
9245 NDX3161098
పపరర: వనసకటటష దడసరర
తసడడ:డ చచదతశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1575
వయసనస:36
లస: పప
9248 NDX2743235
పపరర: వజయ లకడక కకపపరల

94-239/1091

94-241/1150

94-239/563

9252 NDX2743185
పపరర: హరరశ బభజ కకపప రలల

94-239/565

9257 MLJ1888478
పపరర: లకడక బతష
స ల

94-241/307

9255 NDX0881391
పపరర: రరఘవనసదడ మణణకసఠ యస

94-239/1092

భరస : ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-17-1578
వయసనస:45
లస: ససస స

94-241/1151

9261 NDX2506996
పపరర: శవ పరరసత బతష
స ల
భరస : లల పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:23
లస: ససస స

9241 NDX3028461
పపరర: అననరరధ గగరర

94-239/1088

9244 NDX2687259
పపరర: గజలకడక దడసరర

94-239/930

9247 NDX2743201
పపరర: రరదడజ కకపపరలల

94-239/1090

9250 NDX2743276
పపరర: హరరక కకపప రలల

94-239/1093

9253 NDX2103240
పపరర: వనసకట శరఖమల పప లశశటట

94-239/564

భరస : చచడతససర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1576/1
వయసనస:43
లస: ససస స
94-241/306

9256 NDX2775310
పపరర: లలత వరసవ సనరర

94-241/1152

భరస : రరఘవనసదడ సనరర
ఇసటట ననస:81-17-1577
వయసనస:19
లస: ససస స
94-241/308

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమసడఎస
ఇసటట ననస:81-17-1578
వయసనస:25
లస: పప
94-241/310

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ గగర
ఇసటట ననస:81-17-1574/1
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరదడజ కకపపరల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:81-17-1577
వయసనస:37
లస: పప
9258 NDX2026756
పపరర: అసకమక రరవప మమసడఎస

94-236/750

తసడడ:డ సనబబరరయన కకపపరలల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరదడజ కకపప రలల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:27
లస: పప

9254 NDX1177229
పపరర: శవనగబభల చచడతశసరరరవప
పప లశశటట
తసడడ:డ అరరరనరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-17-1577
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మమమదత,
ఇసటట ననస:81-17-1578
వయసనస:57
లస: పప

9249 NDX2823318
పపరర: హరరక కకపపరల

9238 NDX2821643
పపరర: పసడయ దరరసన గగర

భరస : వనసకటటష దడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1575
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరదడజ కకపపరల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబబరరయన కకపప రలల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:60
లస: పప

9260 NDX2116706
పపరర: లకడక నడరరయణ మమమదత,

94-239/562

భరస : రరమగ పప లర శశటట
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:41
లస: ససస స

భరస : రరదడజ కకపపరల
ఇసటట ననస:81-17-1576
వయసనస:50
లస: ససస స
9251 NDX2908234
పపరర: రరదడజ కకపప రలల

9246 NDX1522029
పపరర: శవ కలమమరర పప లససటట

94-241/304

భరస : husband husband
ఇసటట ననస:81-17-1574/1
వయసనస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదధదక షపక
ఇసటట ననస:81-17-1575
వయసనస:27
లస: పప
94-239/1089

9235 MLJ1881143
పపరర: ఈసనఫ షపక

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-17-1573
వయసనస:59
లస: పప
9239 NDX3102399
పపరర: అరరణ గగరర

9234 MLJ3357027
పపరర: అతఫ షపక

9259 NDX2116714
పపరర: శకనవరస రరవప మమసడతఎస

94-241/309

తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ మమసడతఎస
ఇసటట ననస:81-17-1578
వయసనస:56
లస: పప
94-239/566

9262 NDX1021914
పపరర: ధనలకడక గమడసరర

94-239/567

భరస : యయసన గమడసరర
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:37
లస: ససస స
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9263 AP151000450298
పపరర: ఏసన చలర గరల

94-239/568

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప చలర గరల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:62
లస: పప
9266 MLJ1891175
పపరర: వజయ సలగల

94-241/313

94-241/316

94-241/319

94-239/1094

94-239/571

9273 MLJ1894138
పపరర: ఏసన సలగల

9276 NDX2308062
పపరర: నడగమణణ మలలర ల

9279 NDX2308179
పపరర: లకడక మలలర ల

94-239/574

9282 NDX2309797
పపరర: శకనవరసరరవప కసడడకటటట

94-241/320

9285 NDX0992537
పపరర: మహబమబ షపక

94-241/315

9271 MLJ1883313
పపరర: వజయకలమమరव డథలమव

94-241/318

9274 NDX2256469
పపరర: నడగ లకడక మగతడఖల

94-241/321

భరస : సరసబశవరరవప మగతడఖల
ఇసటట ననస:81-17-1579D
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/569

9277 NDX2309722
పపరర: దనరగ భవరన కసడడకటటట

94-239/570

భరస : శకననవరస కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:37
లస: ససస స
94-239/572

9280 NDX2309607
పపరర: జయమక కసడడకటటట

94-239/573

భరస : రరఘవలల కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:72
లస: ససస స
94-239/575

తసడడ:డ రరఘవలల కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:42
లస: పప
94-239/1095

9268 NDX2256329
పపరర: గగపస మగతడఖల

తసడడ:డ రరజశశఖర व
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:38
లస: పప

భరస : నడగరరజ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:22
లస: పప
9284 NDX3032059
పపరర: గరయతడ లకడక కసదధకటటట

94-241/317

తసడడ:డ నడగరరజ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:41
లస: ససస స
9281 NDX2309821
పపరర: రవతతజ కసడడకటటట

9270 MLJ1886753
పపరర: నడగరశసర రరవప సలగల

94-241/312

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగతడఖల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-17-1580
వయసనస:20
లస: పప
9278 NDX2309516
పపరర: సనగగణ దతవ కసడడకటటట

94-241/314

తసడడ:డ యయసన సలగల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ జగనడనథ రరవప మగతడఖల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:44
లస: పప
9275 NDX2753721
పపరర: మగతడఖల గగపస మగతడఖల

9267 MLJ1893668
పపరర: మమరర డథలమ

9265 NDX0801597
పపరర: కకపర కరకసత సలగరల

భరస : నడగరశసరరరవప సలగరల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:32
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర డథలమ
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసన
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:30
లస: పప
9272 NDX2256352
పపరర: సరసబశవ రరవప మగతడఖల

94-241/311

భరస : వరరసదడ కలమమర సలగల
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : ఏసన
ఇసటట ననస:81-17-1579
వయసనస:60
లస: ససస స
9269 NDX0805812
పపరర: వరరసదడ కలమమర సరరగల

9264 NDX2116722
పపరర: సనశల సలగల

9283 NDX2309599
పపరర: రసగరరరవప కసడడకటటట

94-239/576

తసడడ:డ రరఘవపలల కసడడకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:47
లస: పప
94-241/322

9286 NDX2457075
పపరర: షణగకఖ రరవప చపర

94-241/323

తసడడ:డ రసగ రరవప కసదధకటటట
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:32
లస: ససస స

94-239/577
9287 NDX2308427
పపరర: వనసకట లకడక శరకవరణణ
కకపపరరరవవరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకపపరరవలర
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:20
లస: ససస స

9288 NDX0998484
పపరర: తతరరననసర షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:30
లస: ససస స

9290 NDX1118017
పపరర: హహమమసబ షపక

94-239/581 9292 NDX2643054
94-239/931
9291 MLJ3712726
పపరర: మలర కరరరరనరరవ కకపపరరరవవరర
పపరర: సరయ రరమ దదపసక కకపపరరరవవరర

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:63
లస: ససస స

94-239/580

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:51
లస: పప

తసడడ:డ లజర చపర
ఇసటట ననస:81-17-1581
వయసనస:30
లస: పప
94-239/578

9289 NDX0996215
పపరర: వజయలకడక కకపపరరరవపరర

94-239/579

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప కకపపరరరవపరర
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కకపపరరరవవరర
ఇసటట ననస:81-17-1582
వయసనస:19
లస: ససస స
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94-239/582

భరస : రరమదతవ సప మరగఉతష
ఇసటట ననస:81-17-1582/1
వయసనస:32
లస: ససస స
9296 NDX3001203
పపరర: రరసదతవ సప మరగతష

94-239/1097

94-241/325

94-239/587

94-239/590

94-241/327

94-239/592

94-239/595

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:36
లస: పప

9306 NDX1177195
పపరర: హననమసత రరవప జజరరగర

9309 NDX0805952
పపరర: రసగరరరవప కసదధకటట

9312 NDX2089630
పపరర: భమలకడక కకసడడ

9315 NDX1069368
పపరర: లకడకపడసనన కకసడ

94-239/598

9318 NDX1117076
పపరర: రమమష పరసతస

94-239/591

9321 NDX1357151
పపరర: దదపసస ఉటటకలరర
భరస : శశఖర బభబగ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1590
వయసనస:34
లస: ససస స

94-239/586

9304 NDX2498640
పపరర: పవన కలమమర జజరరగర

94-239/589

9307 NDX1203629
పపరర: వనసకటలకకక కకసడడ

94-241/326

భరస : సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:58
లస: ససస స
94-241/328

9310 NDX1321785
పపరర: సనబభబ రరవప కకసడడ

94-241/329

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:65
లస: పప
94-239/593

9313 NDX1118074
పపరర: punyavathi కకసడ

94-239/594

భరస : నడగసజననయగలల కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:23
లస: ససస స
94-239/596

9316 AP151000453349
పపరర: దనరగ కకసడ

94-239/597

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:55
లస: ససస స
94-239/599

తసడడ:డ మగనయఖ పరసతస
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:44
లస: పప
94-241/330

9301 AP151000453350
పపరర: నడరరయణమక పప తత
స రర

తసడడ:డ హననమసత రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:25
లస: పప

భరస : హననమసతరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:32
లస: పప
9320 NDX0391151
పపరర: నడగసజననయగలల కకసడడ

94-239/588

భరస : పవన కలమమర కకసడడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : రమమష పరసతస
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:38
లస: ససస స
9317 NDX0337543
పపరర: పవన కలమమర కకసడడ

9303 NDX2498889
పపరర: మమధనరర జజరరగర

94-241/324
9298 NDX2164424
పపరర: దతవ వనసకట వర లకడక తతననదపప

భరస : వరయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:81-17-1585
వయసనస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల కసదధకటట
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1588
వయసనస:37
లస: పప
9314 NDX0343798
పపరర: రరజఖలకడక పరసతస

94-239/585

తసడడ:డ జగనడనదస జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:53
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబ రరవప
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:35
లస: పప
9311 NDX0090530
పపరర: నడగసజననయగలల కకసడడ

9300 NDX1203751
పపరర: శకలకకక జజరరగర జజరరగర

94-239/1096

భరస : లకడక కరసత తతననదపప
ఇసటట ననస:81-17-1584
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసతరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1586
వయసనస:28
లస: పప
9308 NDX1321819
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కకసడడ

94-239/584

భరస : హననమసత రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1585
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:81-17-1585
వయసనస:36
లస: పప
9305 NDX1177203
పపరర: నరరశ జజరరగర

9297 NDX2471563
పపరర: శకననవరసరరవప మమసడతస

9295 NDX3000700
పపరర: లకకణరరవప సప మరగతష

తసడడ:డ వరశశఖర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:81-17-1582/1
వయసనస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ మమసడతస
ఇసటట ననస:81-17-1583
వయసనస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమకహన రరవప తతననదపప
ఇసటట ననస:81-17-1584
వయసనస:38
లస: పప
9302 NDX0866012
పపరర: మహన పప తత
స రర

94-239/583

భరస : లకకణ రరవప సప మరగత
ఇసటట ననస:81-17-1582/1
వయసనస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణరరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:81-17-1582/1
వయసనస:39
లస: పప
9299 NDX2160992
పపరర: లకడక కరసత తతననదపప

9294 NDX1203611
పపరర: నలవనణణ సప మరగత

9319 AP151000450292
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకసడ

94-239/600

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:81-17-1589
వయసనస:57
లస: పప
94-239/601

9322 NDX1357169
పపరర: శశఖర బభబగ వపటటకలరర

94-239/602

తసడడ:డ జనడరరన గగపరస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:81-17-1590
వయసనస:40
లస: పప
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9323 NDX0998336
పపరర: మసడత షపక
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94-239/603

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:44
లస: ససస స
9326 NDX2307692
పపరర: సనభభన షపక

94-239/606

94-219/721

94-239/611

94-239/614

9338 NDX0876847
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప మగదదనव

94-239/720

94-241/467

94-239/612

9336 AP151000450289
పపరర: కకటటశసరరరవప జజరరగర

9339 NDX1143932
పపరర: గగశర షపక

9342 NDX1907882
పపరర: రహమ తషలర పఠరన

94-241/470

9345 NDX0992073
పపరర: మగబన షపక

94-239/615

తసడడ:డ జజన సపసదడ
ఇసటట ననస:81-18-1657
వయసనస:34
లస: పప

9348 NDX1177088
పపరర: రరయమజ షపక

94-241/465

9351 NDX2161222
పపరర: అబగదల రహహస షపక
తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1659
వయసనస:23
లస: పప

94-239/610

9334 NDX2506970
పపరర: హహహమమవత మదధద

94-239/613

9337 MLJ3342268
పపరర: రరయమజజర న పఠరన

94-239/616

9340 NDX0475012
పపరర: సరరసజ పపతతన

94-241/466

భరస : అయమబఖమన పపతతన
ఇసటట ననస:81-18-1656
వయసనస:42
లస: ససస స
94-241/468

9343 AP151000456413
పపరర: రఫసక మహమకద

94-241/469

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:81-18-1656
వయసనస:48
లస: పప
94-241/471

9346 NDX2499259
పపరర: అలమర బ షపక

94-241/472

భరస : జజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1657
వయసనస:55
లస: ససస స
94-239/721

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1658
వయసనస:29
లస: పప
94-241/474

9331 MLJ3347242
పపరర: నశకనర డన పఠరన

తసడడ:డ బభబగ పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:37
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-18-1657
వయసనస:29
లస: ససస స
94-241/473

94-239/608

భరస : పపలమరరరవప మదధద
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1656
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1656
వయసనస:52
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:81-18-1659
వయసనస:41
లస: ససస స

9333 NDX2507127
పపరర: గకహలకడక నడగససరర

9328 MLJ1884600
పపరర: మరరవల షపక

భరస : ఖమజజమహహదద న పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1655
వయసనస:43
లస: పప

భరస : రఫసక
ఇసటట ననస:81-18-1656
వయసనస:25
లస: ససస స

9350 AP151000462318
పపరర: బభజమమన షపక

94-239/609

తసడడ:డ ఆసజననయగలల జజరరగర
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవనడ రరయణ మగదదన
ఇసటట ననస:81-18-1655
వయసనస:29
లస: పప

9347 NDX0992149
పపరర: బభజ షపక

9330 NDX0341362
పపరర: ఫరరరత పఠరన

94-239/605

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:79
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప నడగససరర
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:66
లస: ససస స

9335 NDX1510362
పపరర: ఖమజజ మహహదద న చషసస ఖమన
పఠరన
తసడడ:డ బభబగ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:43
లస: పప

9344 NDX0475046
పపరర: అయమఖబ ఖమన పఠరన

94-239/607

భరస : బభబమఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : బభబగఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:65
లస: ససస స

9341 AP151000456687
పపరర: షహజజదధ మహమకద

9327 NDX2307536
పపరర: అమర షపక

9325 NDX2309078
పపరర: సనభభన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపరయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:81-17-1592
వయసనస:22
లస: పప
9332 AP151000453521
పపరర: అషసరఫపననసర పఠరన

94-239/604

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:81-17-1591
వయసనస:27
లస: పప
9329 NDX2687218
పపరర: శవ పడసరద బబలరస

9324 MLJ3347226
పపరర: అయయ షర షపక

9349 NDX2762060
పపరర: USMAN షపక

94-239/1128

తసడడ:డ బలమల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1658
వయసనస:19
లస: పప
94-241/475

9352 NDX0550772
పపరర: బభజ షపక

94-241/476

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:81-18-1659
వయసనస:46
లస: పప
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9353 NDX2456861
పపరర: ఆయయశర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-19
94-241/477

భరస : నడగమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1660
వయసనస:25
లస: ససస స
9356 NDX2506913
పపరర: వజయలకడక వనలలరరర

94-239/722

94-239/725

94-239/726

94-239/729

94-241/482

94-241/483

94-239/733

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:52
లస: ససస స

9366 NDX1116938
పపరర: బభబభవరల షపక

9369 NDX3025574
పపరర: అనత పడడల

9372 NDX1830885
పపరర: మమదడర బ షపక

9375 NDX1388867
పపరర: సనభభన షపక

94-239/736

9378 NDX3241627
పపరర: మమహహదదదన షపక

94-239/730

9381 MLJ3356763
పపరర: మహబగ షపక
భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:72
లస: ససస స

9361 NDX1419655
పపరర: శకనవరసన వనలలరరర

94-241/481

9364 NDX1057975
పపరర: హఫసవపలమర షపక

94-239/728

9367 NDX2062644
పపరర: గగవసదమక బతష
స ల

94-239/731

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-18-1663
వయసనస:53
లస: ససస స
94-239/1129

9370 NDX3285921
పపరర: పడవణ వనజరసడర

94-239/1176

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనజరసడర
ఇసటట ననస:81-18-1665/2
వయసనస:18
లస: పప
94-241/484

9373 NDX2062859
పపరర: రరజజసన షపక

94-239/732

భరస : ఫరరద బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:35
లస: ససస స
94-239/734

9376 NDX1388875
పపరర: బగడత షపక

94-239/735

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:30
లస: పప
94-239/1168

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:26
లస: పప
94-241/486

94-239/724

తసడడ:డ అమమననలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1662
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:52
లస: పప
9380 MLJ3356144
పపరర: హఫసజజ షపక

94-239/727

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1665/2
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:27
లస: పప
9377 NDX1388883
పపరర: సలమస షపక

9363 NDX1022169
పపరర: ఖమసససబ షపక

9358 NDX0743591
పపరర: రరయమवాష షపకव

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:26
లస: పప

భరస : మధన పడడల
ఇసటట ననస:81-18-1665
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : అవజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1665/2
వయసనస:27
లస: ససస స
9374 NDX1388891
పపరర: మధధన షపక

94-241/480

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ బభబభవరల
ఇసటట ననస:81-18-1662
వయసనస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపద బభజ
ఇసటట ననస:81-18-1664
వయసనస:26
లస: ససస స
9371 NDX1956079
పపరర: రజయమ షపక

9360 NDX2457091
పపరర: వజయ లకడక వనలపవరర

94-241/479

తసడడ:డ ససదద ధక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:32
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1662
వయసనస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1662
వయసనస:45
లస: పప
9368 NDX1138163
పపరర: మమబగనన షపక

94-239/723

భరస : శకనవరసన వనలపవరర
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:24
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1662
వయసనస:30
లస: ససస స
9365 NDX0665760
పపరర: నజర షపక

9357 NDX1317841
పపరర: Rajyam Velpuri

9355 NDX1418889
పపరర: ఇసరకయల షపక

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర
ఇసటట ననస:81-18-1660
వయసనస:49
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస ఏలలరర
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:52
లస: పప
9362 NDX1021963
పపరర: బభనన షపక

94-241/478

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1660
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసన వనలలరరర
ఇసటట ననస:81-18-1661
వయసనస:25
లస: ససస స
9359 NDX1317858
పపరర: Sti rama mrthy Velpuri

9354 NDX0991984
పపరర: పపద నడగగర షపక

9379 MLJ3356078
పపరర: మగకరసచర షపక

94-241/485

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:45
లస: ససస స
94-241/487

9382 NDX2062693
పపరర: గగస షపక

94-241/488

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:25
లస: పప
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9383 NDX1138270
పపరర: చడన బభష షపక
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94-241/489

తసడడ:డ సరయదన
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:28
లస: పప

9384 NDX1013747
పపరర: బభబగ షపక

తలర : ఖమసససబ
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:41
లస: పప

9386 NDX1022102
పపరర: షబభనడ సయఖద

94-239/737

భరస : మమబగసనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:32
లస: ససస స

9387 NDX1022128
పపరర: ననన షపక

94-239/740

9390 NDX3032174
పపరర: జన మహమకద

తసడడ:డ నడగజజసల కలమమర చలర గరసడర
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ యకలబ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:44
లస: పప

9392 NDX3027455
పపరర: షరరఫ మహమకద

9393 NDX3029899
పపరర: రఫస మహమకద

94-239/1132

తసడడ:డ జన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:21
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:51
లస: పప
9398 NDX1117142
పపరర: మసరసన వల షపక

94-239/743

94-241/496

94-239/744

తసడడ:డ గరలబబగ బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:26
లస: ససస స

94-239/1133

9402 NDX0992131
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

9405 NDX1021559
పపరర: నడగమర భ షపక

94-241/499

9408 NDX2109164
పపరర: మరర సరహహబ షపక

94-239/741

9411 NDX1022417
పపరర: సప నయమ బబగస షపక
భరస : గరలబ బబగ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:27
లస: ససస స

9391 NDX3030145
పపరర: మసస నబ మహమకద

94-239/1131

9394 NDX0992180
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-241/492

9397 NDX1118058
పపరర: ఆషరబ పఠరన

94-239/742

భరస : రణ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1671
వయసనస:73
లస: ససస స
94-241/494

9400 NDX0992206
పపరర: మలసబ షపక

94-241/495

భరస : ఘన సపసదడ
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:49
లస: ససస స
94-241/497

9403 NDX1834028
పపరర: షఫపలర ఖమన పఠరన

94-241/498

తసడడ:డ పస ఆర హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:40
లస: పప
94-239/745

9406 MLJ3342201
పపరర: సనబభన షపక

94-239/746

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:35
లస: పప
94-241/500

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:66
లస: పప
94-239/747

94-239/739

తసడడ:డ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:27
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:40
లస: పప
9410 NDX1317700
పపరర: షపక అబదడ బబగమ

9399 NDX1833467
పపరర: దధలమసద షపక

9388 NDX1022110
పపరర: జరసతషన బ పఠరన

తసడడ:డ జన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన సపసదడ
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:39
లస: పప

భరస : పడసరద పడడల
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:39
లస: ససస స
9407 MLJ3356227
పపరర: బభజ షపక

94-239/1130

భరస : షఫపలర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:69
లస: ససస స
9404 NDX2089721
పపరర: మధన పడడల

9396 NDX1117977
పపరర: జజనమక పఠరన

94-241/491

భరస : రహమమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రణ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1671
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1672
వయసనస:36
లస: పప
9401 NDX0991828
పపరర: జజన బబగస షపక

94-239/738

తసడడ:డ జన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:19
లస: పప
94-241/493

9385 NDX2062602
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1669
వయసనస:47
లస: పప

భరస : అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1670
వయసనస:51
లస: ససస స

9389 NDX2506962
పపరర: మసరసన రరవప చలర గరసడర

9395 NDX0020602
పపరర: నడగరశసరరరవప పపవరసడ

94-241/490

9409 AP151000456686
పపరర: మహమకద షరరఫ

94-241/501

తసడడ:డ మహమకద గరలబ
ఇసటట ననస:81-18-1673
వయసనస:72
లస: పప
94-239/748

9412 NDX1118033
పపరర: ఫరరర న బబగ

94-239/749

భరస : ఖమదర బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:29
లస: ససస స
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9413 NDX1930503
పపరర: నడగమర బ బబసగ
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94-239/750

భరస : సనభభన బబఇగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:39
లస: ససస స
9416 NDX1575218
పపరర: సనభభన బబగ బబసగ

94-239/753

94-241/503

94-241/506

94-241/509

94-239/757

94-241/1235

94-241/514

భరస : బభష సకరశక
ఇసటట ననస:81-18-1678
వయసనస:37
లస: ససస స

9426 NDX0344606
పపరర: నససమమव షపకव

9429 MLJ3356417
పపరర: బజజనబ షపక

9432 NDX1419598
పపరర: నజర షపక

9435 NDX0391706
పపరర: చనబభజ షపక

94-241/517

9438 NDX0991794
పపరర: షరరఫ షపక

94-239/755

9441 NDX1022060
పపరర: మసరసనమక ఆరరపలర
తసడడ:డ సపసదడవల అరర పలర
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:34
లస: ససస స

9421 AP151000456766
పపరర: కరరమగననసర షపక

94-241/505

9424 AP151000456676
పపరర: సనభభనబబగ షపక

94-241/508

9427 NDX2471530
పపరర: మహమకద గగస బబగ

94-239/756

తసడడ:డ సనభభన బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:22
లస: పప
94-241/510

9430 MLJ3356409
పపరర: హహసపనబ షపక

94-241/511

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:55
లస: ససస స
94-241/512

9433 NDX1865643
పపరర: జబబర షపక

94-241/513

తసడడ:డ చనన బభజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1676
వయసనస:24
లస: పప
94-241/515

9436 NDX0991893
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-241/516

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:81-18-1677
వయసనస:39
లస: ససస స
94-241/518

తసడడ:డ జజఫర
ఇసటట ననస:81-18-1677
వయసనస:46
లస: పప
94-244/1289

94-241/502

తసడడ:డ ఖమజజబబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:48
లస: పప

తసడడ:డ మమబగసనభభన
ఇసటట ననస:81-18-1676
వయసనస:45
లస: పప

భరస : మమభగజజన
ఇసటట ననస:81-18-1677
వయసనస:43
లస: ససస స
9440 NDX3116787
పపరర: హససన షపక

94-241/507

భరస : గరలసర బభషర
ఇసటట ననస:81-18-1676
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-18-1676
వయసనస:40
లస: పప
9437 NDX0991349
పపరర: గగలమరర బ షపక

9423 NDX1706276
పపరర: రఫస షపక

9418 NDX1706037
పపరర: నడజయ షపక

భరస : అబగదలమర
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:46
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:19
లస: ససస స
9434 NDX1419614
పపరర: గరలసర బభషర షపక

94-241/504

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1675
వయసనస:43
లస: పప
9431 NDX3230083
పపరర: నససన
డ షపక

9420 AP151000456881
పపరర: కరరమమననబగ షపక

94-239/752

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:50
లస: పప
9428 NDX0460352
పపరర: మసరసన షపక

94-239/754

భరస : సనభభన బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:45
లస: ససస స

భరస : గరలబ బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:46
లస: ససస స
9425 NDX0391748
పపరర: గరలబ బబగ

9417 NDX1058817
పపరర: గరలబ బబగ

9415 NDX1116763
పపరర: ఖమదర బబగ

తసడడ:డ అబగదలమర బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:49
లస: పప

భరస : సనభభన బబసగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:40
లస: ససస స
9422 AP151000456677
పపరర: ఖరఖరరననసరబబగస

94-239/751

భరస : గరలబ బబగ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ బబగ బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1674
వయసనస:44
లస: పప
9419 NDX1865676
పపరర: నడగమర బ బబసగ

9414 NDX1022078
పపరర: ఖరఖరరన షపక

9439 NDX2796175
పపరర: ఫరరరనడ పఠరన

94-241/1166

భరస : హహజరఫర పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1678
వయసనస:19
లస: ససస స
94-239/758

9442 NDX1022052
పపరర: మరరబ షపక

94-239/759

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:36
లస: ససస స
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94-239/760

భరస : గసగరరజ అసకరలల
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:40
లస: ససస స
9446 NDX1057967
పపరర: పసరరవల ఆరరపలర

94-239/763

94-239/766

94-239/1134

94-239/768

94-239/771

94-239/774

94-239/777

భరస : సమద సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:44
లస: ససస స

9456 NDX1021989
పపరర: షరరకలమ షపక

9459 NDX1059302
పపరర: ఇకరబల షపక

9462 NDX1057991
పపరర: అకకస హహసపసన షపక

9465 NDX0992271
పపరర: కరరమ షపక

94-241/522

9468 MLJ1882877
పపరర: సలమమ షపక

94-239/769

9471 NDX1081652
పపరర: రరజమక జరసర
భరస : నడగరశసరరరవప జరసర
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:45
లస: ససస స

9451 NDX2603801
పపరర: వరణణ రరజపలలపవ

94-239/940

9454 MLJ3356722
పపరర: రరణణव పపననమలలव

94-241/519

9457 NDX2507119
పపరర: హహమమర షపక

94-239/770

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:31
లస: ససస స
94-239/772

9460 NDX1058007
పపరర: కరరమగలమర షపక

94-239/773

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:54
లస: పప
94-239/775

9463 NDX0090449
పపరర: రహసతషలమర షపక

94-239/776

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:32
లస: పప
94-241/520

9466 MLJ1896737
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

94-241/521

తసడడ:డ సలమస
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:33
లస: ససస స
94-241/523

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:53
లస: పప
94-239/779

94-239/765

తసడడ:డ దడవదన व व
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:36
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:45
లస: ససస స
9470 NDX1022037
పపరర: రరజజసనడ సయఖద

94-239/1135

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:52
లస: పప
9467 MLJ1896729
పపరర: రగషన షపక

9453 NDX2907434
పపరర: ఆదధలకడక చతవపల

9448 NDX1059344
పపరర: గసగరరరజ అసకకలల

తసడడ:డ సనబడమణఖస రరజపలలపవ
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1681
వయసనస:32
లస: ససస స
9464 AP151000450387
పపరర: సలమస షపక

94-239/767

భరస : షఫసవపలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:49
లస: ససస స
9461 NDX0345066
పపరర: ఇసస హన షపక

9450 NDX1177070
పపరర: ఖమదర వల షపక

94-239/762

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అసకరలల
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:44
లస: పప

భరస : రరమగ చతవపల
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1680
వయసనస:27
లస: ససస స
9458 NDX1022003
పపరర: ఆబదడ షపక

94-239/764

తసడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:64
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప రరజపలలపప
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:43
లస: పప
9455 NDX1022011
పపరర: పరరసన షపక

9447 NDX1058049
పపరర: హహసపసన షపక

9445 NDX1059450
పపరర: సపసదనలల ఆరరపలర

తసడడ:డ సపసదడవల అరర పలర
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఆరరపలర
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:60
లస: పప
9452 NDX3046083
పపరర: దడసన రరజపరలలపప

94-239/761

భరస : సపసదవరల అరర పలర
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదడవల అరర పలర
ఇసటట ననస:81-18-1679
వయసనస:36
లస: పప
9449 NDX2507085
పపరర: సపసదడ వరల ఆరరపలర

9444 NDX1022045
పపరర: ఫరతమమ ఆరరపలర

9469 NDX2456796
పపరర: ఆషర షపక

94-239/778

భరస : నడగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/780

9472 NDX0503649
పపరర: వనసకటటష చలర గగసడల

94-239/781

తసడడ:డ పడసరద చలర గగసడల
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:28
లస: పప
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94-239/782

తసడడ:డ జఫర ఖమన పస
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:31
లస: పప
9476 MLJ3356391
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-241/524

9477 NDX3230182
పపరర: మసగమక కరమననన

94-239/786

9480 NDX1505421
పపరర: ససతమహలకడక తననరర

తసడడ:డ నడసచడరఖ పలర పప
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:28
లస: పప

9483 NDX1670315
పపరర: వరరసజననయగలల పలర పప

భరస : సనబభబరరవప బచనడబబ యన
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:30
లస: ససస స

భరస : బసగరరరబభబగ
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:47
లస: ససస స
9491 NDX1058270
పపరర: ఇమమమ హహసపసన

9489 MLJ1888247
పపరర: బసగరరరబభబగ భమమమ

94-239/793

9492 NDX1419549
పపరర: మసరసనమక గగసటటపలర
భరస : కకటటశసర రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:33
లస: ససస స

9494 NDX1419564
పపరర: రతన కలమమరర దడరర

9495 NDX1419523
పపరర: కకటటశసర రరవప గగసటటపలర

94-241/532

భరస : సనడఖసస రరవప
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:62
లస: ససస స

భరస : అబగదల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:61
లస: ససస స
9500 NDX0774414
పపరర: షకకలమ షపక
తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:33
లస: ససస స

94-239/790

9498 NDX1069384
పపరర: షరజజనడ షపక

94-241/526

9501 NDX1022227
పపరర: జజనమక షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:37
లస: ససస స

9481 NDX2131720
పపరర: ఇమమమ న సయఖద

94-239/788

9484 NDX1058551
పపరర: రఫస షపక

94-239/791

9487 NDX1419507
పపరర: పదక పపవరసడ

94-241/527

భరస : నడగరశసర రరవప
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:35
లస: ససస స
94-241/529

9490 NDX0344911
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-239/792

భరస : దడవవద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:53
లస: ససస స
94-241/530

9493 MLJ1888486
పపరర: పరరసత మలలర

94-241/531

భరస : శసకర మలలర
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:35
లస: ససస స
94-241/533

9496 MLJ1897180
పపరర: శసకర మలలర

94-241/534

తసడడ:డ పపననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:40
లస: పప
94-239/794

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:28
లస: ససస స
94-239/796

94-239/785

తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:38
లస: పప
94-234/1440

9478 NDX2456762
పపరర: మహలకడక మరరయమల

తసడడ:డ సమద సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహనసదధ
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:81-18-1684
వయసనస:29
లస: పప

9497 NDX3195005
పపరర: మహమమదడ బబగస షపక

94-239/787

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:34
లస: ససస స
94-241/528

94-239/784

భరస : నడగరసదడ కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరఖ పలర పప
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:32
లస: పప

94-241/525 9486 NDX1505132
9485 NDX1505173
పపరర: వజయ లకడకJ బచనడబబ యన
పపరర: కగసర షపక

9488 MLJ1886415
పపరర: శకదతవ భమమమ

94-218/971

భరస : మగనసరసమ తననరర
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:38
లస: ససస స
94-239/789

9475 NDX0503698
పపరర: పడసరద చలర గగసడల

తసడడ:డ సనబడహకణఖస చలర గగసడల
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:50
లస: పప

తసడడ:డ సనబభబరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:52
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల పలర పప
ఇసటట ననస:81-18-1683
వయసనస:29
లస: ససస స
9482 NDX1670364
పపరర: రరమమసజనయయలల పలర పప

94-239/783

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:35
లస: పప

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:81-18-1682
వయసనస:35
లస: ససస స
9479 NDX1670349
పపరర: జజఖత పలర పప

9474 NDX2456812
పపరర: నడగమర మరర షపక

9499 NDX1021492
పపరర: రహహమమ పఠరన

94-239/795

భరస : శలమర సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:30
లస: ససస స
94-239/797

9502 NDX1317759
పపరర: షపక ఆరరఫ

94-239/799

తసడడ:డ జజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:26
లస: పప
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పపరర: మహమకద రఫస షపక
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94-239/800

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:32
లస: పప
9506 NDX1317692
పపరర: శశక గగస

94-239/803

94-241/536

94-241/539

94-239/806

94-239/809

94-239/812

94-239/1136

తసడడ:డ ఆదధనడరరయణ జజరరర
ఇసటట ననస:81-18-1690
వయసనస:42
లస: పప

9516 NDX1317874
పపరర: షపక బభష

9519 NDX0344515
పపరర: ఆషర షపక

9522 NDX1058254
పపరర: మసరసన వల షపక

9525 NDX1418863
పపరర: ఆసరక షపక

94-239/815

9528 NDX1021971
పపరర: రరజరశసరర జజరరర

94-239/807

9531 NDX0744243
పపరర: జజన షపకव
తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1691
వయసనస:32
లస: పప

9511 NDX0991919
పపరర: జజహహద షపక

94-241/538

9514 NDX1022086
పపరర: ఆదసబ షపక

94-239/805

9517 NDX1021898
పపరర: మసరసన షపక

94-239/808

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/810

9520 NDX0344747
పపరర: మరరబ షపక

94-239/811

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:48
లస: ససస స
94-239/813

9523 NDX0338079
పపరర: జజన షపక

94-239/814

తసడడ:డ ఖమదరసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:65
లస: పప
94-241/541

9526 NDX3182821
పపరర: రసనల షపక

94-241/1167

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:24
లస: ససస స
94-239/816

భరస : కకటటశసరరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:81-18-1690
వయసనస:36
లస: ససస స
94-239/818

94-241/535

భరస : జజన సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686/1
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:25
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ వరపరర
ఇసటట ననస:81-18-1690
వయసనస:32
లస: ససస స
9530 NDX1058247
పపరర: కకటటశసరరరవప జజరరర

94-241/540

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ జన
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:25
లస: పప
9527 NDX1021864
పపరర: ఝమనస వలపరర

9513 NDX1138296
పపరర: రహహమన షపక

9508 NDX1138254
పపరర: షరహహన షపక

భరస : అమన ఉలమర
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:51
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప వరపరర
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:65
లస: ససస స
9524 NDX3187770
పపరర: రరయమజ షపక

94-241/537

తసడడ:డ సపసదడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686/2
వయసనస:29
లస: పప

భరస : సనబభబరరవప యమలవల
ఇసటట ననస:81-18-1687
వయసనస:33
లస: ససస స
9521 AP151000453466
పపరర: చటటటమక వరపరర

9510 NDX1235647
పపరర: గగలరర షపక

94-239/802

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:38
లస: పప

భరస : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686/2
వయసనస:67
లస: ససస స
9518 NDX0615831
పపరర: శవ యలవల

94-239/804

భరస : గగసప
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:28
లస: పప
9515 NDX1317866
పపరర: షపక బషసరరణ

9507 NDX0870147
పపరర: దడవవదడసబ షపక

9505 NDX1177054
పపరర: సనభభన షపక

తలర : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:54
లస: పప

భరస : మమబగ సనభభన
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:45
లస: ససస స
9512 NDX1138338
పపరర: బభజ మహహదద న షపక

94-239/801

తసడడ:డ మహబమబ సనభభన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1686
వయసనస:50
లస: పప
9509 NDX0801274
పపరర: Tమసరసనబ షపక

9504 NDX0744193
పపరర: షరరఫ షపక

9529 NDX1059096
పపరర: మహనకకషష గగపరరజ

94-239/817

తసడడ:డ వనసకట చలమరరజ గగపరరరజ
ఇసటట ననస:81-18-1690
వయసనస:30
లస: పప
94-239/819

9532 NDX2256105
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-241/542

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1691
వయసనస:24
లస: ససస స
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94-241/543

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-18-1691
వయసనస:27
లస: ససస స
9536 NDX0615740
పపరర: నడగలకడక బభయ బబ సదఁల

94-239/820

94-239/823

94-239/826

94-239/829

94-241/546

94-241/549

94-239/831

తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:34
లస: పప

9546 NDX1058221
పపరర: షబబర షపక

9549 NDX1174267
పపరర: శవమమక కసదనల

9552 MLJ3357266
పపరర: సరసబశవరరవప చతవల

9555 NDX0344044
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-239/834

9558 NDX1058304
పపరర: ఖమజజ షపక

94-239/830

9561 NDX2839645
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:54
లస: ససస స

9541 MLJ1880806
పపరర: హననమమన సససగ బబ నద రర

94-239/825

9544 NDX1956814
పపరర: సతఖస సససగ బబ సదధల

94-239/828

9547 NDX3020559
పపరర: పరరసత జలలర డ

94-239/1137

భరస : శవ నడగ పడసరద జలలర డ
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:47
లస: ససస స
94-241/547

9550 MLJ3357274
పపరర: అననపవరష మక చతవల

94-241/548

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:60
లస: ససస స
94-241/550

9553 MLJ3357282
పపరర: ఆసజననయగలల చతవల

94-241/551

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:65
లస: పప
94-239/832

9556 NDX1021831
పపరర: గగససయమ షపక

94-239/833

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:49
లస: ససస స
94-239/835

తసడడ:డ గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:32
లస: పప
94-239/837

94-239/822

తసడడ:డ పపద సతఖస సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:44
లస: పప

భరస : చడసదనభభషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:30
లస: పప
9560 NDX1058098
పపరర: షరకకర షపక

94-239/827

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:39
లస: పప

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:30
లస: ససస స
9557 NDX1117134
పపరర: ఖమదర భభషర షపక

9543 MLJ1880814
పపరర: శరనససగ బబ నర ల

9538 NDX2308542
పపరర: పడమల బభయ బబ సదధల

తసడడ:డ ధనససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:33
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:37
లస: పప
9554 NDX2022911
పపరర: ఆయయశర మహమకద

94-239/824

తసడడ:డ అమమననలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1692/1
వయసనస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1693
వయసనస:35
లస: ససస స
9551 MLJ3357241
పపరర: శసకరరరవప చతవపల

9540 MLJ1881697
పపరర: హహరర బభయళ బబ నర ల

94-241/545

భరస : సతఖస సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషసససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:63
లస: పప
9548 MLJ3357258
పపరర: వజయలకడక చతవల

94-239/821

భరస : తనససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:33
లస: పప
9545 AP151000450553
పపరర: ధన సససగ బబ సదధల

9537 NDX0615757
పపరర: లకడక బభయ బబ సదధల

9535 NDX0991356
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-18-1691
వయసనస:33
లస: పప

భరస : చరణణససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:58
లస: ససస స
9542 NDX0338228
పపరర: బభషర షపక

94-241/544

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-18-1691
వయసనస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమమన సససగ బబ సదధల
ఇసటట ననస:81-18-1692
వయసనస:28
లస: ససస స
9539 NDX0344945
పపరర: షరరఫర షపక

9534 NDX1174549
పపరర: అరరఫర షపక

9559 NDX0090555
పపరర: ఉసరకన మహమకద

94-239/836

తసడడ:డ జహహద మహకద
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:33
లస: పప
94-239/1138

9562 NDX0982017
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-241/552

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:28
లస: ససస స
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9563 NDX0982231
పపరర: గగససయమ బబగస షపక
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94-241/553

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:49
లస: ససస స
9566 NDX1021542
పపరర: మరర షపక

94-239/838

94-239/841

94-239/843

94-239/943

94-239/844

94-239/847

94-239/850

94-239/853

94-239/944

9579 NDX2309862
పపరర: మమనడ షపక

9582 AP151000450307
పపరర: ఆతఫ షపక

9585 NDX0344077
పపరర: జజనబబగస షపక

9588 NDX2308302
పపరర: నసరర షపక

94-239/1140

9591 NDX2976025
పపరర: రబభబన షపక
తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1700
వయసనస:30
లస: పప

9571 AP151000453463
పపరర: నడసరరబ షపక

94-239/842

9574 NDX2630838
పపరర: హహసపసనబ షపక

94-239/942

9577 NDX2994895
పపరర: శసకర మమమడడ

94-239/1139

తసడడ:డ రరమ నడయగడడ మమమడడ
ఇసటట ననస:81-18-1697
వయసనస:47
లస: పప
94-239/845

9580 AP151000453364
పపరర: బబజజన షపక

94-239/846

భరస : మహమకద ఖమజజహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1698
వయసనస:65
లస: ససస స
94-239/848

9583 NDX1058726
పపరర: లలమపడసరద బతష
స ల

94-239/849

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-18-1698/1
వయసనస:30
లస: పప
94-239/851

9586 AP151000453462
పపరర: కలబభడ యమడव

94-239/852

భరస : గగస యసడడ
ఇసటట ననస:81-18-1699
వయసనస:37
లస: ససస స
94-239/854

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1700
వయసనస:32
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1700
వయసనస:18
లస: పప

9576 NDX2651420
పపరర: మసరసన వల షపక

94-239/840

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1696
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1699
వయసనస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1699
వయసనస:62
లస: పప
9590 NDX2838407
పపరర: రరయమజ షపక

94-239/941

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1698
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ బభల దనరగ యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-18-1698/1
వయసనస:49
లస: పప
9587 AP151000450375
పపరర: గగస ఎస డకव

9573 NDX2631646
పపరర: పరఖరర జజన సయఖద

9568 NDX1059633
పపరర: అబగదల మననన షపక

భరస : నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1696
వయసనస:65
లస: ససస స

భరస : అతఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1698
వయసనస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1698
వయసనస:41
లస: పప
9584 NDX1058536
పపరర: ఆసజననయగలల బతష
స ల

94-241/556

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1697
వయసనస:20
లస: పప

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1698
వయసనస:35
లస: ససస స
9581 AP151000450308
పపరర: లతఫ షపక

9570 NDX1865577
పపరర: ఇమమమ న పటభన

94-241/555

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1695
వయసనస:30
లస: పప

భరస : బభబగ సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1696
వయసనస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1697
వయసనస:22
లస: పప
9578 NDX1021856
పపరర: రరహనడ పరరసన షపక

94-239/839

తసడడ:డ హహసపసన పటభన
ఇసటట ననస:81-18-1695
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ నడగగలలమరర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1696
వయసనస:72
లస: పప
9575 NDX2650521
పపరర: బభజ షపక

9567 NDX2308450
పపరర: యశన షపక

9565 NDX0982173
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1695
వయసనస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవ వడకడ
ఇసటట ననస:81-18-1695
వయసనస:38
లస: పప
9572 AP151000450379
పపరర: నబసరహహబ షపక షపక

94-241/554

తలర : జహహదడ
ఇసటట ననస:81-18-1694
వయసనస:34
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1695
వయసనస:39
లస: ససస స
9569 MLJ1889179
పపరర: యశససత వడతడ

9564 NDX0020610
పపరర: ఖనదస
ద స మహమకద

9589 NDX2308393
పపరర: బభషర షపక

94-239/855

తసడడ:డ షపసద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1700
వయసనస:34
లస: పప
94-242/1349

9592 NDX2973204
పపరర: హబబభ షపక

94-242/1350

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1700
వయసనస:28
లస: ససస స
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9593 NDX1203793
పపరర: షబభనడ షపక
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94-239/856

భరస : ఖమజజహహసపసన షపక మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:28
లస: ససస స
9596 NDX1773507
పపరర: నయళమ షపక

9594 NDX0344309
పపరర: షరకకరర షపక

భరస : అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:46
లస: ససస స
94-239/859

తసడడ:డ అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:24
లస: పప

9597 AP151000450376
పపరర: అలమ షపక

తసడడ:డ మహమకద జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:20
లస: పప

భరస : మమలమలव షపక
ఇసటట ననస:81-18-1703
వయసనస:36
లస: ససస స
9605 NDX1907718
పపరర: వరససస షపక

94-241/558

94-239/867

94-239/870

94-239/871

తసడడ:డ హహమమయమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:52
లస: ససస స

9609 NDX1609710
పపరర: కరరమగలమర షపక

9612 MLJ1898121
పపరర: జజహహరరబబగస మహకద

9615 NDX1505694
పపరర: తశర స ఫసరదగస సయఖద

94-239/874

9618 NDX2309318
పపరర: ఫరరరనడ షపక

94-241/559

9621 NDX1021187
పపరర: జలలఖ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:54
లస: ససస స

9601 NDX2624591
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-239/945

9604 NDX1955840
పపరర: జజరరన షపక

94-241/557

9607 NDX0615732
పపరర: నససరరననసర

94-239/866

భరస : సనభభన బభషర బబగస
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:37
లస: ససస స
94-239/868

9610 MLJ3342565
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-239/869

తసడడ:డ షసఖత అల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:43
లస: పప
94-241/560

9613 MLJ3356011
పపరర: మగహమకద రఫస షపక

94-241/561

తసడడ:డ మగహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:40
లస: పప
94-239/872

9616 NDX2309268
పపరర: సలన సనలమసనడ షపక

94-239/873

భరస : షమస సనలమసనడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:23
లస: ససస స
94-239/875

తసడడ:డ హహమయమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:24
లస: ససస స
94-239/877

94-239/861

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1703
వయసనస:35
లస: ససస స

భరస : హబబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1704/2
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమయమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:23
లస: ససస స
9620 NDX2507101
పపరర: రఫసయమ సనలమసనడ షపక

94-239/865

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మగకలస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1704/1
వయసనస:29
లస: పప
9617 NDX2309391
పపరర: షబనడ షపక

9606 NDX1955626
పపరర: రఫస షపక

9598 NDX1059740
పపరర: మహమకద అల షపక

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702/1
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ మననన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ అల రఫస
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:44
లస: పప
9614 NDX0503573
పపరర: షరహహదడ షపకव

94-239/863

తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1703
వయసనస:39
లస: పప

భరస : అల యసడడ
ఇసటట ననస:81-18-1704
వయసనస:70
లస: ససస స
9611 AP151000450371
పపరర: మహమక రఫస

9603 NDX0817460
పపరర: అలమగననసర షపకव

94-239/858

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:74
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1703
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1703
వయసనస:25
లస: పప
9608 AP151000453459
పపరర: జజహహరభబగస యసడడ

94-239/860

తసడడ:డ ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702/1
వయసనస:31
లస: పప
94-239/864

9595 NDX0615724
పపరర: బబ జజన

భరస : మహమకద హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1702
వయసనస:47
లస: పప

94-239/862 9600 NDX2507135
9599 NDX2539997
పపరర: మహమకద ఖమజజహహసపసన షపక
పపరర: ఇబడహహస షపక

9602 NDX0817635
పపరర: కరరమగన షపకव

94-239/857

9619 NDX1200302
పపరర: షమస సనలమ న షపక

94-239/876

భరస : గగస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:41
లస: ససస స
94-239/878

9622 MLJ1884840
పపరర: మహబమబ షపక

94-239/879

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:63
లస: ససస స
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9623 NDX2309193
పపరర: ఫయమజ షపక
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94-239/880

తసడడ:డ షమస సనలమసనడ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:24
లస: పప
9626 NDX0474940
పపరర: జమలమ బబగస షపక

94-241/562

94-239/883

భరస : రరజజసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:48
లస: ససస స
9635 NDX0337972
పపరర: రరజజసన మహమకద

94-239/889

94-241/565

94-241/568

94-239/892

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కణదస
ఇసటట ననస:81-377
వయసనస:41
లస: పప

94-239/887

9642 MLJ1883552
పపరర: రరజజసన షపక

9645 NDX0344010
పపరర: రహహమగననసర షపక

94-239/895

9648 NDX0665646
పపరర: సరబ జజన షపక

94-239/890

9651 MLJ1881374
పపరర: సరజదడ షపక
తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:35
లస: ససస స

9631 NDX0634253
పపరర: మగనరరననషర మహకద

94-239/885

9634 MLJ1884881
పపరర: జజనబభషర షపక

94-239/888

94-241/564
9637 NDX0800961
పపరర: ఉమమకకలల సనమ మహమకద

తసడడ:డ రరజజసన
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:29
లస: ససస స
94-241/566

9640 NDX1174523
పపరర: అబగదల షషకలర మహమకద

94-241/567

తసడడ:డ రరజజసన
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:26
లస: పప
94-241/569

9643 NDX0817353
పపరర: మహమకద ఫరతమమ జజహర

94-239/891

తసడడ:డ అబగదలర క జజహరర
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:29
లస: ససస స
94-239/893

9646 MLJ1890532
పపరర: ఆషరఖమతతన సనభభన

94-239/894

భరస : అబగదలల కలర సనభభన
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:83
లస: ససస స
94-239/896

తసడడ:డ ససరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:60
లస: పప
95-202/704

94-239/882

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:33
లస: పప

భరస : సరజజరన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘకలర మహకద
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:50
లస: పప
9650 SQX1178962
పపరర: వనసకటభడవప కణదస

9633 NDX1177039
పపరర: జయమఉల హక మహమకద

9639 MLJ3356474
పపరర: దధలర మననబగస షపక

9628 NDX0634279
పపరర: షమరర మహకదव

తసడడ:డ ఆల మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలర కలర
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:54
లస: పప

భరస : అబగదలర క షపక
ఇసటట ననస:81-18-1708
వయసనస:43
లస: ససస స
9647 MLJ1891274
పపరర: అబగదలర క మహమకద

94-239/884

భరస : రరజజసన
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:30
లస: పప
9644 MLJ1891282
పపరర: మగషస రరబబగస షపక

9630 MLJ3347549
పపరర: మగనన సనభభన

9636 NDX0503268
పపరర: అల మహమకదव

94-239/1141

తసడడ:డ ఆల మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరజజసన
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:30
లస: ససస స
9641 NDX2256360
పపరర: యమససన షపక

94-241/563

తసడడ:డ అల మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఘకలరర మహకద
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:52
లస: పప
9638 NDX0801126
పపరర: కలబడ మహమకద

9627 NDX0474965
పపరర: అయమఖబ ఖమన

భరస : మరరవల సనభభన
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:43
లస: ససస స
94-239/886

9625 NDX3070125
పపరర: తడహహమమనననసర షపక

భరస : ఆరరఫరరశర మహమద
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:81-18-1706
వయసనస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1707
వయసనస:37
లస: ససస స
9632 NDX0343921
పపరర: దధలర మదతబగసव షపకव

94-239/881

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1705
వయసనస:52
లస: పప

భరస : అయమఖబ ఖమన
ఇసటట ననస:81-18-1706
వయసనస:34
లస: ససస స
9629 MLJ1884832
పపరర: జరసబగననసర షపక

9624 NDX0870287
పపరర: హమయమన షపక

9649 NDX2537231
పపరర: మసరసనబ షపక

94-241/570

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1709
వయసనస:43
లస: ససస స
94-234/1182

9652 MLJ1881382
పపరర: మమయ మగననసర బబగస షపక

94-234/1183

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:39
లస: ససస స
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94-234/1184

భరస : షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:59
లస: ససస స
9656 MLJ1881408
పపరర: షసషషదధదన షపక

94-234/1187

94-234/1442

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-390
వయసనస:43
లస: ససస స
9662 NDX0305326
పపరర: వనసకట సనబబమక గరల

94-235/807

94-235/810

94-235/813

భరస : కకషష మమరరస బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-397
వయసనస:55
లస: ససస స
9674 NDX0475251
పపరర: రరతమక ఉయమఖల ఉయమఖల
భరస : మరనడత ఉయమఖల
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:60
లస: ససస స
9677 NDX0089201
పపరర: శకకరసత ఆకలల

9660 NDX3177276
పపరర: మమళక గసగసన

9661 NDX3184306
పపరర: రరమ ఠరలసరకహ గసగసన

94-234/1443

9663 NDX0476184
పపరర: ఖమససస బ దసదతకలల

9666 NDX0367912
పపరర: నడగరశసర రరవప గరల

9669 AP151000444109
పపరర: అననపవరష సరరసపలర

9672 NDX0475350
పపరర: లకడక గగజజరపప గగజజరపప

9675 NDX0475418
పపరర: రవకరసత ఆకలల ఆకలల

94-235/808

తసడడ:డ సనబడహకణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:33
లస: పప
94-235/823
9680 NDX2491025
పపరర: తనసజ అమకత మన పవజత
శకకరకలళస
తసడడ:డ వనసకట సనబడహకణణఖశసర పడసరద శకకరకలళస
ఇసటట ననస:81-400
వయసనస:20
లస: ససస స

94-235/811

94-235/809

9667 AP151000444152
పపరర: నడగశవ దడసరర

94-235/812

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దడసరర
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:62
లస: పప
94-235/814

9670 MLJ1889864
పపరర: వనసకయఖ సరరసపలర

94-235/815

తసడడ:డ రమణయఖ సరరసపలర
ఇసటట ననస:81-396
వయసనస:42
లస: పప
94-235/816

9673 NDX0475301
పపరర: వజయలకడక ఆకలల ఆకలల

94-235/817

తలర : సనబడహకణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:49
లస: ససస స
94-235/819

9676 NDX0475277
పపరర: శశకరసత ఆకలవ

94-235/820

తసడడ:డ సనబడహకణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:31
లస: పప

9678 NDX1117654
పపరర: ససరఖనడరరయణ గగరజజపప
గగజజరపప
తసడడ:డ నరసససహహలల గగజజరపపఐ
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:61
లస: పప

94-235/822

9681 NDX2117860
పపరర: వజయ కకటటశసరర లలళర

94-232/844

భరస : అనల కలమమర లలళర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:24
లస: ససస స

9664 AP151000444278
పపరర: వజయలకడక దడసరర
భరస : నడగశవ దడసరర
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సనబడహకణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:29
లస: పప
94-235/821

94-237/978

భరస : వనసకటటశసరర రరడడడ గసగసన
ఇసటట ననస:81-390
వయసనస:63
లస: ససస స

భరస : నడగరశసరరరవప గగజజరపప
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:38
లస: ససస స
94-235/818

94-234/1441

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:81-390
వయసనస:52
లస: పప

భరస : రమణయఖ సరరసపలర
ఇసటట ననస:81-396
వయసనస:60
లస: ససస స
94-232/1180

9658 NDX3181815
పపరర: శకనవరస రరడడడ గసగసన

తసడడ:డ హననమసతరరవప కకమకవరపప
ఇసటట ననస:81-389
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ గరల
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:43
లస: పప

భరస : వనసకయఖ సరరసపలర
ఇసటట ననస:81-396
వయసనస:35
లస: ససస స
9671 NDX3165743
పపరర: లకడక పదడకవత బబ మకశశటట

94-234/1188

భరస : కమలయఖ దసదతకలల
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగశవ దడసరర
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:34
లస: పప
9668 MLJ1889039
పపరర: గరరరజజకలమమరర సరరసపలర

9657 NDX0979757
పపరర: పడసరద కకమకవరపప

94-234/1186
9655 MLJ3712684
పపరర: బభలమసజననయవరపడసరద చతసన

తసడడ:డ చతసచనసనబబయఖ చతసన
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-390
వయసనస:22
లస: ససస స

భరస : నడగరశసర రరవప గరల
ఇసటట ననస:81-395
వయసనస:37
లస: ససస స
9665 MLJ3330859
పపరర: వనసకటశకనవరస దడసరర

94-234/1185

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-387
వయసనస:68
లస: పప
9659 NDX3182714
పపరర: శవ నడగ మలర శసరర గసగసన

9654 NDX0578278
పపరర: అమర షపక

9679 NDX2830669
పపరర: గగపస కకషప ర మసరల

94-235/923

తసడడ:డ సత బభబగ
ఇసటట ననస:81-398
వయసనస:24
లస: పప
9682 NDX1340009
పపరర: చసదధక
డ లలళళ

94-232/845

తసడడ:డ శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:25
లస: ససస స
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9683 NDX0394361
పపరర: పరరసత లలళర
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94-232/846

భరస : ఆనసదనకమమర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:33
లస: ససస స
9686 MLJ1881416
పపరర: వజయ లకడక లలళళ

94-232/849

94-232/852

94-232/855

94-232/858

94-232/861

94-232/865

94-232/1182

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:81-422
వయసనస:26
లస: పప

9696 MLJ1891910
పపరర: హరనడథ బభబగ లలళళ

9699 NDX0652321
పపరర: రరఘవనసదడరరవప లలళళ

9702 NDX2893436
పపరర: శరరద దతవ గరదతల

9705 NDX2893287
పపరర: శవరసజననయగలల గరదతల

94-232/867

9708 NDX3100864
పపరర: పపదద శకనవరసరరవప అడపరల

94-232/859

9711 NDX2585388
పపరర: కలరన దదడడడ
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:81-422
వయసనస:27
లస: ససస స

9691 MLJ3702206
పపరర: అనల కలమమర లలళర

94-232/854

9694 NDX0652362
పపరర: వనసకటరరవప లలళళ

94-232/857

9697 NDX0566646
పపరర: అసకర రరవప

94-232/860

తసడడ:డ రరమసరసమ lella
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:61
లస: పప
94-232/862

9700 AP151000438559
పపరర: వనసకటరమణ వననగళళ

94-232/864

భరస : రఘగనడధ
ఇసటట ననస:81-408
వయసనస:43
లస: ససస స
94-231/1191

9703 NDX2893261
పపరర: పవరష చసదడ రరవప గరదల

94-232/1181

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:81-413
వయసనస:69
లస: పప
94-232/1183

9706 NDX2458685
పపరర: పడసనన ఆదధతఖ గసటసరల

94-231/947

తసడడ:డ మలర కరరరరన పడసరద గసటసరల
ఇసటట ననస:81-419
వయసనస:31
లస: పప
94-199/1200

తసడడ:డ రరమగ అడపరల
ఇసటట ననస:81-421
వయసనస:36
లస: పప
94-2/1250

94-232/851

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:49
లస: పప

తసడడ:డ పవరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-413
వయసనస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పపరరన
ఇసటట ననస:81-420
వయసనస:55
లస: పప
9710 NDX2653988
పపరర: మహన కరసత దదడడడ

94-232/856

భరస : శవరసజననయగలల
ఇసటట ననస:81-413
వయసనస:34
లస: ససస స

భరస : పవరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-413
వయసనస:59
లస: ససస స
9707 NDX2366920
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరన

9693 NDX2132371
పపరర: మణణకసఠ మలలర

9688 NDX0394320
పపరర: లకడక తడయమరర లలళర

తసడడ:డ హరరనడథ బభబగ లలళర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-403
వయసనస:36
లస: పప

భరస : హననమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-408
వయసనస:62
లస: ససస స
9704 NDX2893410
పపరర: రమమదతవ గరదల

94-232/853

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కరరళ
ఇసటట ననస:81-403
వయసనస:23
లస: ససస స
9701 AP151000438558
పపరర: రతనకలమమరర వననగళళ

9690 NDX0754648
పపరర: రవచసదడ

94-232/848

భరస : అసకరరవప
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:51
లస: పప
9698 NDX2371961
పపరర: సనపసడయ కరరళ

94-232/850

తసడడ:డ హరరనడథ బభబగ lella
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ హరరనడథ బభబగ
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:33
లస: పప
9695 MLJ1894856
పపరర: శరకవణకలమమర లలళళ

9687 MLJ1885680
పపరర: ఇసదధరరదతవ లలళళ

9685 MLJ1880756
పపరర: రరధధక లలళళ

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:39
లస: ససస స

భరస : హరరనడధడబబగ
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శరకవణ కలమమర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:27
లస: పప
9692 MLJ3702198
పపరర: ఆనసద కలమమర లలళర

94-232/847

భరస : రరఘవనసదడ రరవప లలళర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : శరకవణగకమమర
ఇసటట ననస:81-402
వయసనస:43
లస: ససస స
9689 NDX1339993
పపరర: హరరష కలమమర లలళళ

9684 NDX1407775
పపరర: లమవణఖ లలళర

9709 NDX3039518
పపరర: తడవనణణ యడర

94-201/705

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప యడర
ఇసటట ననస:81-421
వయసనస:22
లస: ససస స
94-138/753

9712 NDX2585420
పపరర: శరకవణణ దదడడడ

94-140/561

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:81-422
వయసనస:23
లస: ససస స
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9713 NDX2653806
పపరర: కకటటశసరర దదడడడ
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94-213/815

9714 NDX2653673
పపరర: కకసడల రరవప దదడడడ

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:81-422
వయసనస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-422
వయసనస:50
లస: పప

94-235/924
9716 NDX2737807
పపరర: హరరససవనడగవననకటవననస ససపత
శకకరకలళస
తసడడ:డ పడసరద శకకరకలళస
ఇసటట ననస:81-4439
వయసనస:18
లస: పప

9717 NDX0836601
పపరర: నడగరశసరరరవప అననస
తసడడ:డ సనబబయఖ
ఇసటట ననస:81-7674
వయసనస:65
లస: పప

9719 NDX2712321
పపరర: నడగరసదడ కలమమర గగమక

9720 NDX3168051
పపరర: సహనడజ షపక

94-236/695

తసడడ:డ లకడక నడరరయణ గగమక
ఇసటట ననస:81-10859
వయసనస:26
లస: పప
94-237/739

9723 NDX0904375
పపరర: అబగదల జబభబర షపక షపక

భరస : రమమకలమమర CHILLANCHERLA
ఇసటట ననస:81-11945
వయసనస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81, 0-875
వయసనస:47
లస: పప

9725 MLJ3712106
పపరర: పరరరసరరధధ కకలమర

9726 NDX1959032
పపరర: సనవరచల గగరకస

94-237/741

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:81-121050
వయసనస:32
లస: పప

భరస : శవ కలమమర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:281-8-754
వయసనస:31
లస: ససస స

9729 NDX3092640
పపరర: నడగమణణ గలమమలల

94-237/911

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:811-12-1066
వయసనస:18
లస: ససస స

9732 NDX3163078
పపరర: అననరరధ బసడర

9735 NDX2388007
పపరర: అరరణడ కలమమరర కరరరమమరర

భరస : నగరజ యమలమమసడడళళ
ఇసటట ననస:D.No.24-12-08, 2nd Lane,
వయసనస:92
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కరరరమమరర
ఇసటట ననస:D NO 24-12-12
వయసనస:60
లస: ససస స

9737 NDX2525574
పపరర: మహనకరమమశసర రరవప జమ

9738 NDX2542454
పపరర: శకనవరస రరవప జమ

94-231/950

తసడడ:డ జగననధస జమ
ఇసటట ననస:DNO 24-12-119
వయసనస:22
లస: పప
9740 NDX3052651
పపరర: శకలత కకలర
తసడడ:డ హరర కకషష కకలర
ఇసటట ననస:D/no-24/12/200
వయసనస:22
లస: ససస స

94-236/851

94-236/611

9741 NDX3194255
పపరర: వజయ వలలర పప
భరస : శకనవరసన వలలర పప
ఇసటట ననస:D.NO. 24-12-205,
వయసనస:22
లస: ససస స

94-234/1190

9721 NDX2318590
పపరర: బబగస షపక

94-237/738

9724 NDX1615683
పపరర: కరలలష వల షపక

94-237/740

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:81-121049
వయసనస:28
లస: పప
94-237/742

94-233/1118
9727 NDX3029006
పపరర: వనసకట అజయ కలమమర గగదత

తసడడ:డ వనసకయఖ గగదత
ఇసటట ననస:281-6-616
వయసనస:18
లస: ససస స
94-232/1105

9730 NDX3172343
పపరర: నడగమక గలమమలల

94-232/1106

భరస : నడగయఖ గలమమలల
ఇసటట ననస:811-2-201
వయసనస:53
లస: ససస స
94-237/973

9733 NDX3083987
పపరర: అననరరధ యమలమమమసడడళళ

94-233/1214

భరస : సనబబరరవప యమలమమమసడడళళ
ఇసటట ననస:D.No.24-12-08, 2nd Lane
వయసనస:73
లస: ససస స
94-231/949

9736 NDX3028602
పపరర: సరయ కశఖప జనడనభటర

94-232/1196

తసడడ:డ శకనవరస జనడనభటర
ఇసటట ననస:D NO 24-12-46
వయసనస:21
లస: పప
94-231/1084

9739 NDX2957587
పపరర: జజఖత మసడవ

94-233/1223

Deleted

తసడడ:డ జగననధస జమ
ఇసటట ననస:D NO 24-12-119
వయసనస:19
లస: పప
94-232/1199

9718 AP151000441516
పపరర: మమలమల షపక

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-11896
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : సనబబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:811-311-87
వయసనస:54
లస: ససస స
94-232/1198

94-232/868

తసడడ:డ రరజజసరహహబ
ఇసటట ననస:81-9797
వయసనస:57
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ గలమమలల
ఇసటట ననస:811-2-201
వయసనస:93
లస: ససస స

9731 NDX3032380
పపరర: షబన షపక

9734 NDX3083540
పపరర: మమలక యమలమమసడడళళ

94-234/1189

భరస : వనసకట శవరరమ కకషష గగరకస
ఇసటట ననస:81-121071
వయసనస:33
లస: ససస స
94-234/1197

9715 MLJ3318946
పపరర: సనజజతव బబ డడలव

భరస : కమమలమకరరరవపव व
ఇసటట ననస:81-2182
వయసనస:33
లస: ససస స

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:81-10871
వయసనస:48
లస: ససస స

9722 NDX0323642
పపరర: జజఖతరకయ చలర సచతరర

9728 NDX2382380
పపరర: అనత దతవరకకసడ

94-232/922

భరస : శకనవరస రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:D.NO-24-12-151
వయసనస:33
లస: ససస స
94-231/1196

9742 NDX3214384
పపరర: వజయ వలలర పప

94-232/1197

Deleted

భరస : శకనవరసన వలలర పప
ఇసటట ననస:D.NO. 24-12-205,
వయసనస:22
లస: ససస స
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పపరర: సగగ మక షపక
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94-232/1195

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:D NO 24-12-230
వయసనస:49
లస: ససస స
9746 NDX3075538
పపరర: మలర శసరర వనమగల

9752 NDX2367142
పపరర: పపసయవపల భభరత

94-233/1218

94-238/1187

94-236/613

94-236/612

94-237/987

94-231/951

94-233/934

94-236/614

9756 NDX2367159
పపరర: షపక ఇబడహహస

9759 NDX2382299
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

9762 NDX2281798
పపరర: శరరష దడసరర

94-233/937

94-236/616

94-238/904

9751 NDX2382364
పపరర: గగవసదరరడడద దదసగసన

94-234/1204

9754 NDX2367183
పపరర: వర పడసరద కకలర పర

94-236/615

94-236/905
9757 NDX2736882
పపరర: మహన సనరరశ కలమమర అచనఖత

9760 NDX2383636
పపరర: నడగరరజ మగపరడజ

94-13/756

తసడడ:డ నడగరశసర రరవప మగపరడజ
ఇసటట ననస:D NO 24-24-61
వయసనస:30
లస: పప
94-233/932

9763 NDX2281780
పపరర: అపరమక దడసరర

94-233/933

భరస : అనల దడసరర
ఇసటట ననస:D NO 81-6-619 NALLACHERUV
వయసనస:23
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:D NO 81-6-619 NALLACHERUV
వయసనస:70
లస: ససస స

9765 NDX2281772
పపరర: భవరన ఉపరతల

9766 NDX2281749
పపరర: శకనన ఉపరతల

94-233/935

9768 NDX3062320
పపరర: అకస రరననసర షపక

9771 NDX3270592
పపరర: సనకనఖ అచనఖత

94-233/936

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఉపరతల
ఇసటట ననస:D NO 81-6-630
వయసనస:34
లస: పప
94-236/906

Deleted

భరస : మహన సనరరశ కలమమర అచనచత
ఇసటట ననస:d no 81-11-967
వయసనస:26
లస: ససస స

94-234/1508

తసడడ:డ పడసరద బభబగ అచనఖత
ఇసటట ననస:D NO 24-21-54
వయసనస:28
లస: పప

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:D NO 81-10-884
వయసనస:51
లస: ససస స
94-236/925

9748 NDX3191467
పపరర: శక లకడక తరరపతమక
పరలకరయల
తసడడ:డ సనబభబ రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:D NO 24-18-6
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:D NO 24-20-44
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనన ఉపరతల
ఇసటట ననస:D NO 81-6-630
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉపరతల
ఇసటట ననస:D NO 81-6-630
వయసనస:57
లస: పప
9770 NDX3270584
పపరర: సనకనఖ అచనచత

9753 NDX2367167
పపరర: శకనవరస రరవప పపసయవపల

94-237/985

తసడడ:డ CHINAMANNEIAH దదసగసన
ఇసటట ననస:D NO24-19-61
వయసనస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకలర మహమకద
ఇసటట ననస:D NO 24-23-61/1
వయసనస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఉపరతల
ఇసటట ననస:D NO 81-6-630
వయసనస:27
లస: ససస స
9767 NDX2281756
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉపరతల

94-234/1203

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:D NO 24-20-54
వయసనస:30
లస: పప

భరస : లసగరశశటట శవ కకషష
ఇసటట ననస:DNO 81-2-284/1
వయసనస:24
లస: ససస స
9764 NDX2281764
పపరర: భవరన ఉపరతల

9750 NDX2366946
పపరర: జరటట కలమఖణణ

తసడడ:డ గగరవయఖ పపసయవపల
ఇసటట ననస:D NO 24-20-30
వయసనస:42
లస: పప

తసడడ:డ వర బదడయఖ వణగకలరర
ఇసటట ననస:D.NO.24-22-83
వయసనస:60
లస: పప
9761 NDX2516862
పపరర: లసగరశశటట మహహమ కలమమరర

94-235/973

భరస : జరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D NO 24-18-37
వయసనస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరకసడతయగలల సనసకర
ఇసటట ననస:D.NO-24-20-51
వయసనస:21
లస: పప
9758 NDX3141603
పపరర: అసకమక రరవప వణగకలరర

9747 NDX3132479
పపరర: మలర కరరరరన వనమగల

9745 NDX3177433
పపరర: హహమసత కలమమర వడకటటట

తసడడ:డ శకనవరసనలల వడకటటట
ఇసటట ననస:D NO 24-14-28/1
వయసనస:20
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన వనమగల
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-57
వయసనస:41
లస: పప

భరస : పపసయవపల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:D NO 24-20-30
వయసనస:38
లస: ససస స
9755 NDX2423010
పపరర: జగదదశ బభబగ సనసకర

94-232/872

భరస : రసగనడయకలలల జజనడనడడల
ఇసటట ననస:D NO 24-13-38/1
వయసనస:47
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-57
వయసనస:37
లస: ససస స
9749 NDX3193091
పపరర: శక లకడక తరరపతమక
పరలకరయల
తసడడ:డ సనబభబ రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:D NO 24-18-6
వయసనస:19
లస: ససస స

9744 NDX2369478
పపరర: అసజమక జజనడనడడల

94-236/926

Deleted

భరస : మహన సనరరష కలమమర అచనఖత
ఇసటట ననస:d no-81-11-967
వయసనస:26
లస: ససస స

9769 NDX2861391
పపరర: రరహన షపక

94-236/907

తసడడ:డ తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:D NO 81-10-884
వయసనస:29
లస: ససస స
9772 NDX3109071
పపరర: నడగగలమరర దసదతకలల

94-233/1224

Deleted

తసడడ:డ కమలయఖ
ఇసటట ననస:DONO#24-16-64
వయసనస:34
లస: పప
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9773 NDX2422988
పపరర: మహలకడక తతగటట
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94-233/938

తసడడ:డ మగరళధర రరవప తతగటట
ఇసటట ననస:DOOR NO. 81-7-677
వయసనస:30
లస: ససస స
9776 NDX2367209
పపరర: వ లకడక పడసనన పసడర పరటట

94-236/617

9774 NDX2422970
పపరర: నరరష యయసడసరర

94-233/939

9775 NDX2986867
పపరర: తజదదదన షపక

తసడడ:డ పపనడనరరవప యయసడసరర
ఇసటట ననస:DOOR NO. 81-7-677
వయసనస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 81-10-884
వయసనస:52
లస: పప

9777 NDX3101037
పపరర: హహమవసత అరసవలర

9778 NDX3071289
పపరర: శవ పరరసత అరసవలర

94-233/1225

భరస : సతష కలమమర పసడర పరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO: 4-14-2/1 FNO: 304
వయసనస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహ చరర అరసవలర
ఇసటట ననస:door number 24-16-35
వయసనస:34
లస: పప

9779 NDX3255247
పపరర: హహమవసత అరసవలర

94-233/1044 9781 NDX2525582
9780 NDX2547636
పపరర: మమరక సపలసనయగస మమనక
పపరర: వరసస పరరసత

94-233/1238

Deleted

94-237/989

94-233/1226

భరస : హహమవసత అరసవలర
ఇసటట ననస:Door number 24-16-35
వయసనస:29
లస: ససస స
94-238/908

తసడడ:డ నరశసహ చరర అరసవలర
ఇసటట ననస:Door number 24-16-35
వయసనస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమరక సపలసనయగస మగరళ పడసరద
ఇసటట ననస:DR.NO. 24-19-34
వయసనస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస పడసరద
ఇసటట ననస:DR NO 24-24-10
వయసనస:27
లస: ససస స

9782 NDX3052495
పపరర: కకషషకరసత నలబబ ఠర

9783 NDX3012663
పపరర: భరసగ రరవప కననపరరస

9784 NDX2990711
పపరర: రరఘవ కకషష కననపరరస

94-238/1188

94-236/910

94-236/911

తలర : పదడకవత నలబబ ఠర
ఇసటట ననస:f 303 chillies mansion ap
వయసనస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనబబరరయగడడ కననపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయసనస:90
లస: పప

తసడడ:డ భగజసగ రరవప కననపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయసనస:43
లస: పప

9785 NDX2867836
పపరర: దనరగ మసరల

94-234/1528
9786 NDX3283611
పపరర: వపసడవలర సరయ రరఘవ
వపసడవలర సరయ రరఘవ
తసడడ:డ వపసడవలర బడహకస వపసడవలర బడహకస
ఇసటట ననస:NALLACHERUVU 11 LINE
వయసనస:18
లస: పప

9787 NDX3118627
పపరర: శక లకడక ననలకలరరస

94-231/1197

తసడడ:డ సనబడహకణఖస మసరల
ఇసటట ననస:H.NO.81-176
వయసనస:22
లస: ససస స
9788 NDX2455822
పపరర: హససనడ షపక

భరస : నడగయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:NEW 74-11-511
వయసనస:37
లస: ససస స

భరస : సనభభన షపక
ఇసటట ననస:NEW D NO 81-5-418 AND OLD
వయసనస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హననమసతరరవప మలసపటట
ఇసటట ననస:NEW NO. 81-14-1248 OLD NO
వయసనస:39
లస: పప

94-239/901
9790 NDX2456713
పపరర: డక ఎస వ సరయ మణణకసఠ
అనసత వజయ
తసడడ:డ వనసకటటశసర గగపరస దధయఖల
ఇసటట ననస:OLD D NO 24-27-54, NEW D N
వయసనస:23
లస: పప

9791 NDX2613347
పపరర: లకడక మమనక ఫరణణదరపవ

9792 AP151000447050
పపరర: ఊరరకళ బబజవరడడ

9793 NDX2384956
పపరర: శరరష సనరర

94-235/826

94-234/1290

తసడడ:డ శసకర బభబగ ఫరణణదరపవ
ఇసటట ననస:SRI LAKSHMI BHIMINENI,203
వయసనస:21
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

9789 NDX2456291
పపరర: అసజయఖ కలమమర మలసపటట

94-236/912

94-238/909

94-233/1

భరస : రరజగగపరలరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:,81-7-636
వయసనస:52
లస: ససస స

94-68/777

తసడడ:డ వనసకటటససరరర సనరర
ఇసటట ననస:81-4-472 3RD LANE 3RD CRO
వయసనస:26
లస: ససస స

పపరరషషలల
4,704

ససత సలల
5,089

మతత స
9,793

4,704

5,089

9,793
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