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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-20

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 12005

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

2

4

0

6

2

94 / 3

0

1

0

1

3

94 / 5

3

0

0

3

4

94 / 6

3

1

0

4

5

94 / 9

1

1

0

2

6

94 / 10

1

0

0

1

7

94 / 14

0

1

0

1

8

94 / 17

0

1

0

1

9

94 / 19

0

1

0

1

10

94 / 21

0

1

0

1

11

94 / 24

0

2

0

2

12

94 / 28

0

1

0

1

13

94 / 30

2

0

0

2

14

94 / 31

6

3

0

9

15

94 / 32

3

1

0

4

16

94 / 38

0

1

0

1

17

94 / 46

1

1

0

2

18

94 / 48

0

1

0

1

19

94 / 58

0

1

0

1

20

94 / 64

1

0

0

1

21

94 / 74

1

0

0

1

22

94 / 79

0

2

0

2

23

94 / 81

1

0

0

1

24

94 / 86

1

0

0

1

25

94 / 99

0

1

0

1

26

94 / 100

1

0

0

1

27

94 / 109

2

4

0

6

28

94 / 110

2

0

0

2

29

94 / 111

0

3

0

3

30

94 / 115

1

0

0

1

31

94 / 116

0

1

0

1

32

94 / 123

1

0

0

1

33
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1

1

0

2

34

94 / 125

1

0

0

1

35

94 / 127

4

7

0

11

36

94 / 128

1

0

0

1

37

94 / 129

0

1

0

1

38

94 / 130

3

3

0

6

39

94 / 131

20

18

0

38

40

94 / 142

1

1

0

2

41

94 / 143

1

0

0

1

42

94 / 144

1

0

0

1

43

94 / 145

0

1

0

1

44
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2

0

0

2

45
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2

3

0

5
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3

1

0

4
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0

4

0

4
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0

1

0

1
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2

1

0

3

50
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1

1

0

2
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4

3

0

7
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3

4

0

7
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0

1

0

1

54
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1

1

0

2

55
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0

2

0

2
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1

0

0

1

57
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0

1

0

1

58
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1

0

0

1
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0

1

0

1
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0

2

0

2

61
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0

1

0

1
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94 / 177

1

1

0

2

63
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0

1

0

1

64
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1

0

0

1

65
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0

1

0

1

66
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1

0

0

1

67
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0

2

0

2

68
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0

1

0

1

69

94 / 196

2

1

0

3

70

94 / 200

1

0

0

1

71

94 / 201

1

2

0

3

72

94 / 203

9

9

0

18

73

94 / 204

5

5

0

10

74

94 / 205

18

21

0

39

75

94 / 206

1

2

0

3

76

94 / 207

0

1

0

1

77

94 / 208

7

5

0

12

78

94 / 209

0

1

0

1

79

94 / 210

3

2

0

5

80

94 / 211

1

3

0

4

81

94 / 212

1

2

0

3

82

94 / 213

7

4

0

11

83

94 / 214

442

441

0

883

84

94 / 215

572

572

0

1,144

85

94 / 216

394

404

0

798

86

94 / 217

434

440

0

874

87

94 / 218

458

491

0

949

88

94 / 219

10

16

0

26

89

94 / 220

0

3

0

3

90

94 / 221

0

3

0

3

91

94 / 222

78

83

0

161

92

94 / 223

7

1

0

8

93

94 / 224

26

33

0

59

94

94 / 226

0

1

0

1

95

94 / 227

0

1

0

1

96

94 / 229

0

1

0

1

97

94 / 230

4

2

0

6

98

94 / 231

6

9

0

15

99

94 / 232

16

18

0

34

100

94 / 233

22

14

0

36

101

94 / 234

11

10

0

21

102

94 / 235

4

6

0

10

103

94 / 236

13

7

0

20

104

94 / 237

13

18

0

31

105

94 / 238

10

10

0

20

106

94 / 239

74

86

0

160

107

94 / 240

58

61

0

119

108

94 / 241

398

408

0

806

109

94 / 242

657

824

0

1,481

110

94 / 243

599

649

0

1,248

111

94 / 244

651

743

0

1,394

112

94 / 245

609

678

0

1,287

113

95 / 1

1

1

0

2

114

95 / 2

0

1

0

1

115

95 / 4

5

6

0

11

116

95 / 5

5

2

0

7

117

95 / 6

5

4

0

9

118

95 / 8

0

1

0

1

119

95 / 11

1

0

0

1

120

95 / 14

0

2

0

2

121

95 / 24

2

2

0

4

122

95 / 65

1

0

0

1

123

95 / 95

0

1

0

1

124

95 / 109

1

0

0

1

125

95 / 117

1

0

0

1

126

95 / 138

0

1

0

1

127

95 / 141

1

0

0

1

128

95 / 143

0

1

0

1

129

95 / 151

1

0

0

1

130

95 / 152

0

5

0

5

131

95 / 180

1

1

0

2

132

95 / 186

0

1

0

1

133

95 / 202

9

11

0

20

134

95 / 209

3

0

0

3

135

95 / 211

1

0

0

1

136

95 / 213

0

1

0

1

137

95 / 215

3

2

0

5

138

95 / 217

2

0

0

2

139

95 / 218

4

3

0

7

140

95 / 219

2

1

0

3

141

95 / 220

3

2

0

5

142

95 / 221

1

0

0

1

143

95 / 223

1

0

0

1

144

95 / 224

0

2

0

2

145

1,094 / 234

4

0

0

4

146

1,094 / 244

12

6

0

18

147

1,094 / 245

1

0

0

1

148

1,094 / 247

0

1

0

1

149

1,094 / 248

2

2

0

4

150

1,094 / 278

2

0

0

2

151

1,094 / 280

2

3

0

5

152

1,094 / 281

1

1

0

2

153

1,094 / 282

7

1

0

8

మతస స ఓటరర వవరరలల

5,796

6,254

0

12,050

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20

1
NDX2566834
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ రరడడడ మలర

94-100/923

తసడడ:డ శవ రరడడడ రరదదదదఅల
ఇసటట ననస:4-28-1
వయససస:18
లస: పప

2
SQX1999986
పపరర: అజస షపక

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:4-35-4
వయససస:43
లస: పప

95-223/1169 5
4
SQX2071272
NDX3224003
పపరర: శవ శసకర రరవప మసగళపపరర
పపరర: తతజశశ అనశశటట

తసడడ:డ వనసకయఖ మసగళపపరర
ఇసటట ననస:5-19-19
వయససస:28
లస: పప
7
SQX0317446
పపరర: వరలకడక లగడపరట

95-213/2

8
NDX1064146
పపరర: కళళఖణణ అదదసకక

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:18TH LANE NALLA CHERUVU
వయససస:20
లస: పప

11
NDX2672467
పపరర: హహమలత దసపత

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నగరశశరరరవప సరమమమవ
ఇసటట ననస:20-18-46
వయససస:22
లస: పప
19
NDX2706513
పపరర: బలరస ననననవత

94-233/945

94-233/948

తసడడ:డ పపననయఖ చలలర
ఇసటట ననస:20-18-124
వయససస:23
లస: పప

20
NDX2690287
పపరర: ససనత ననననవత

23
NDX3077559
పపరర: మలటలల ససమఖ మలటలల

94-201/4

26
NDX2923092
పపరర: ననగరసదడ బబబభ ఒరరస

94-203/622

29
NDX2666121
పపరర: రమభలల మభలల

95-186/622

94-216/843

12
NDX2433332
పపరర: గగపరల కకషష చచకక

94-156/5

15
NDX3190741
పపరర: మణణమలల చవటట పలర

94-244/1247

18
NDX2828531
పపరర: రరమ కకషష చకక

94-155/689

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చకక
ఇసటట ననస:20-18-60/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-233/946

21
NDX2696706
పపరర: నగభ ననయక ననననవత

94-233/947

తసడడ:డ బలరస ననననవత
ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:21
లస: పప
94-233/1051

24
NDX2561454
పపరర: శక లకడక బసడరర

94-201/601

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:20-18-102
వయససస:20
లస: ససస స
94-234/1295

27
NDX2412674
పపరర: అనసత లకడక చలలర

94-203/2

భరస : తరరపత రరవప చలలర
ఇసటట ననస:20-18-124
వయససస:24
లస: ససస స
94-203/618

Deleted

తసడడ:డ చననయఖ మభలల
ఇసటట ననస:20-18-129
వయససస:54
లస: పప

9
NDX3262052
పపరర: కలమలర పడభభ యకకల

తసడడ:డ శకనస చవటట పలర
ఇసటట ననస:20-18-24/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబభ ఒరరస
ఇసటట ననస:20-18-123
వయససస:29
లస: పప
94-203/3

94-215/2

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చచకక
ఇసటట ననస:20-11-184
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మలటలల బబలయఖ బబలయఖ
ఇసటట ననస:20-18-89
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గభధత
ఇసటట ననస:20-18-107
వయససస:21
లస: పప
28
NDX2412641
పపరర: గగపస చలలర

94-215/861

భరస : బలరస ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరస ననననవత
ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:19
లస: పప
25
NDX2453520
పపరర: ననగ రరజ నన గభధత

17
SQX2284024
పపరర: మసగ సరమమమవ

6
NDX1607821
పపరర: తషలసస మమమలవరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకకల
ఇసటట ననస:12-234
వయససస:19
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప సరమమమవ
ఇసటట ననస:20-18-47
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: ససనత ననననవత
ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:50
లస: పప
22
NDX2702835
పపరర: వసశ ననయక ననననవత

94-216/1

భరస : వవణభ కకననక
ఇసటట ననస:20-18-8/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-233/1049

95-117/662

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:8-2-3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ దసపత
ఇసటట ననస:19
వయససస:25
లస: ససస స

95-218/772 14
13
SQX2532323
NDX2606630
పపరర: హరర వనసకట రమలరరవప బచసచ
పపరర: వనసకట హహమలత కకననక

16
NDX2959302
పపరర: నరసససహరరవప సరమమమవ

94-215/1191

తసడడ:డ బబలలజ సససగ అడడ సకక
ఇసటట ననస:8W-58
వయససస:28
లస: ససస స
95-5/709

3
SQX1999879
పపరర: మహహన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:4-35-4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అనశశటట
ఇసటట ననస:6th lane
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ లగడపరట
ఇసటట ననస:8-13-1025
వయససస:52
లస: ససస స
10
SQX2032761
పపరర: సలస షపక

95-4/956

30
NDX2482487
పపరర: జజఖత ససరసగర

94-203/4

భరస : రమమష ససరసగర
ఇసటట ననస:20-18-129/3D
వయససస:41
లస: ససస స
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94-203/5

భరస : రరజజ వవమభల
ఇసటట ననస:20-18-131
వయససస:22
లస: ససస స
34
NDX2652402
పపరర: శకలకడక వవమమరర

94-203/619

94-203/620

భరస : రవ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-192/A
వయససస:22
లస: ససస స
43
SQX1881465
పపరర: సకకనవన ఓస వనసకట తతజ

95-209/16

95-218/609

94-154/631

94-155/682

భరస : శశషగరరర రరవప నననపనవన
ఇసటట ననస:24-2-1936
వయససస:77
లస: ససస స

94-203/675

94-206/1102

47
NDX2433258
పపరర: వనసకటటసశరరర మగడగభ

53
SQX1976760
పపరర: జజనస షపక

95-11/363

56
SQX1662329
పపరర: శకలకడక తనడడశశటట

59
SQX2022192
పపరర: వనసకట సరయ వవద మమలక
పరతతరర
తసడడ:డ శకనవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:24-3-50
వయససస:19
లస: ససస స

39
SQX2047116
పపరర: మమనక రరగభల

95-220/1072

42
NDX3084498
పపరర: ననరరయణమక కరణస

94-233/1047

45
NDX2519866
పపరర: ననగరరజ పప లర

94-156/6

తసడడ:డ పడసరద పప లర
ఇసటట ననస:20-18-417
వయససస:24
లస: పప
94-156/7

48
NDX3215134
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరమశశటట

94-154/630

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-490
వయససస:33
లస: పప
94-156/860

51
NDX3085792
పపరర: వరలకడక సససహదదడ

94-159/766

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససహదదడ
ఇసటట ననస:20-18-635
వయససస:29
లస: ససస స
95-209/17

95-8/56

భరస : శకనస తనడడశశటట
ఇసటట ననస:23-13-1070
వయససస:34
లస: ససస స
94-131/225

94-203/10

భరస : కకసడల రరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-232/b
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:20-18-713/33
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అమరలసగస ఇట
ఇసటట ననస:23-1-36/B
వయససస:22
లస: పప
58
NDX2223469
పపరర: సరసబబడజఖలకడక నననపనవన

41
NDX2774651
పపరర: శకనవరసరరవప వనమభల

50
NDX3059995
పపరర: కకలకలకరర కకటటశశరర

36
NDX2482701
పపరర: వవమభల సరసబడజఖస

తసడడ:డ చనస రరగభల
ఇసటట ననస:20-18-187
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకలకలకరర శరత బబబభ
ఇసటట ననస:20-18-583
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసడడ ననయక ననతలపత
ఇసటట ననస:20-18-677
వయససస:26
లస: పప
55
SQX2047777
పపరర: మలర కరరరరనరరవప ఇట

94-203/621

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మగడగభ
ఇసటట ననస:20-18-484
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చలకల
ఇసటట ననస:20-18-509
వయససస:46
లస: పప
52
NDX2689008
పపరర: మభరళ ననయక జజతవథ

38
NDX2651966
పపరర: యగరబబబమ గభడత

44
NDX3079233
పపరర: కకటటరరడడడ మలరస ల

94-231/26

భరస : వవమభల హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:20-18-164/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:20-18-353
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల
ఇసటట ననస:20-18-437
వయససస:23
లస: ససస స
49
NDX3038502
పపరర: చసదడశశఖర చలకల

94-231/954

తసడడ:డ గగపపలల వనమభల
ఇసటట ననస:20-18-195
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:20-18-302/1
వయససస:21
లస: పప
46
SQX2046324
పపరర: నసరరబబష మహహబబ

35
NDX2652113
పపరర: ననగరరరరన వవమమరర

తసడడ:డ యయగరశయల గభడత
ఇసటట ననస:20-18-168
వయససస:18
లస: పప
94-203/12

33
NDX2388080
పపరర: శశశలజ అచచ

భరస : కకరణ కలమలర అచచ
ఇసటట ననస:20-18-151
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:20-18-154
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యయగరశయల గభడత
ఇసటట ననస:20-18-168
వయససస:22
లస: ససస స
40
NDX2482545
పపరర: ససధఖరరణణ యయనసగసటట

94-203/6

తసడడ:డ అమరయఖ వవమభల
ఇసటట ననస:20-18-131
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగరరరరన వవమమరర
ఇసటట ననస:20-18-154
వయససస:27
లస: ససస స
37
NDX2652238
పపరర: యగరశశరర గభడత

32
NDX2412690
పపరర: శకనస వవమభల

54
SQX1971860
పపరర: రరస మభరళమహన రరవప
కకడనరర
భసధసవప: లకడక కకడనరర
ఇసటట ననస:20-19-99
వయససస:68
లస: పప
57
NDX2277523
పపరర: లకడక దదవఖ అలహరర

95-209/18

94-131/223

తసడడ:డ వనసకట రవ కకషష పడసరద అలహరర
ఇసటట ననస:24-2-172 FLAT NO-2,
వయససస:21
లస: ససస స
95-4/842

60
NDX2277515
పపరర: పపనత చచదరర చరరమలమళర

94-131/226

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప చరరమలమళర
ఇసటట ననస:24-4-177 FN 202, NIRMAL NIV
వయససస:21
లస: పప
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94-131/227
61
NDX2152882
పపరర: వనసకట శవరసతఖ ననగ
మలధసరర చనమనగగసడ
భరస : ససభబష చసదడ బబ స చనమనగగసడ
ఇసటట ననస:24-4-184
వయససస:32
లస: ససస స

62
NDX1664417
పపరర: బబల వనసకట నగరశ కలమలర
సదదనవన
తసడడ:డ వనసకట ససవర రరవప సదదనవన
ఇసటట ననస:24-4-184
వయససస:25
లస: పప

64
NDX2152817
పపరర: శకనవరస రరడడడ బరస

65
SQX2067213
పపరర: రరఘవ గగవసద ఫణణ కలమలర
మదసద
తలర : రరపర దతవ మదసద
ఇసటట ననస:24-5-55
వయససస:20
లస: పప

95-4/844

68
SQX2037422
పపరర: మణణ కసట గరజల

95-6/798

94-131/230

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:24-4-184
వయససస:48
లస: పప
67
SQX2037356
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరజల

95-6/797

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:54
లస: పప
70
SQX2052017
పపరర: నఖల కలసభ

95-6/790

76
NDX3290368
పపరర: రమణ కరచరర

94-243/1097

94-214/986

Deleted
94-214/928

Deleted

తసడడ:డ రససల ననయక దదపరవథ
ఇసటట ననస:24-12-63
వయససస:19
లస: ససస స
82
NDX2652816
పపరర: సరసబడజఖస బసడడ

94-216/705

భరస : వరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:24-12-79
వయససస:68
లస: ససస స

94-196/5

72
NDX3286770
పపరర: ససషసకథ ససకలల

74
NDX2823052
పపరర: ననగలకడక దతవరకకసడ

75
NDX2945442
పపరర: కలమలర సరశమ కరపపల

94-111/721

94-243/1055

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలర గభసడర
ఇసటట ననస:24-12-50
వయససస:30
లస: పప
94-240/638

94-243/1053

78
SQX2081693
పపరర: ఠనసషర ఉదదసటట

95-4/836

81
NDX2819654
పపరర: బల వనసకటటష దతవరపలర

94-205/876

84
NDX2587822
పపరర: శకనస జలసనతడ

94-124/737

తసడడ:డ ససబబ రరయభడడ జలసనతడ
ఇసటట ననస:24-12-108
వయససస:52
లస: పప

88
NDX3285152
పపరర: కకటటశశరర వనమభల

94-214/978

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-12-160
వయససస:23
లస: పప

94-218/777

తసడడ:డ హరర పడసరద దతవరపలర
ఇసటట ననస:24-12-72
వయససస:19
లస: పప

94-218/976

89
NDX3285160
పపరర: శకనవరస బతష
స ల

94-217/939

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:24-12-50
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస చలలవరదద
ఇసటట ననస:24-12-65/A
వయససస:29
లస: పప
83
NDX2655215
పపరర: వవనకతనవన రరమశశటట

95-6/799

తసడడ:డ దసరర రరవప కరపపల
ఇసటట ననస:24-12-23
వయససస:20
లస: పప

94-115/936 86
85
NDX2681849
NDX3260494
పపరర: భబరర వ ననగ సరయ సరమసతషల
పపరర: చరసజవ ననగ సరయ
అపలలరరఠర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప సరమసతషల
తసడడ:డ నగరజ అపలలరరఠర
ఇసటట ననస:24-12-114
ఇసటట ననస:24-12-154
వయససస:22
లస: పప
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల వనమభల
ఇసటట ననస:24-12-160
వయససస:21
లస: ససస స

69
MLJ1664200
పపరర: మహన లకడక ననరరయణ చకక

తసడడ:డ ఆసజనవయ వర పడసరద
ఇసటట ననస:24-12-9
వయససస:20
లస: ససస స

80
NDX3059805
పపరర: యభగసధర చలలవరదద

95-6/796

భసధసవప: వనసకట శవ ననగరశశర రరవప తచలర లకలల
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తతజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:24-12-102
వయససస:20
లస: పప

94-214/977

66
SQX2038131
పపరర: సశరష లత గరజల

తసడడ:డ జజషస రరస పడసరద
ఇసటట ననస:24-11-198,NEAR PALNADLORR
వయససస:30
లస: ససస స

77
NDX2639565
పపరర: బబల కకషష చలర గభసడర

94-131/229

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

భరస : సరయ కకషష దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-21
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కరచరర
ఇసటట ననస:24-12-34
వయససస:47
లస: ససస స

79
NDX3249505
పపరర: లత దదపరవథ

71
NDX2394658
పపరర: జజషస చచచతనఖ గరకస

63
NDX2168673
పపరర: సససదతర రరడడడ బరస

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బరస
ఇసటట ననస:24-4-184
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:24-6-6
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబభ కలసభ
ఇసటట ననస:24-10-2524
వయససస:20
లస: ససస స
73
NDX3211554
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయససస:39
లస: పప

94-131/228

87
NDX3277498
పపరర: వరయఖ గభసజ

94-131/925

తసడడ:డ మమరస యఖ గభసజ
ఇసటట ననస:24-12-160
వయససస:63
లస: పప
90
NDX2679967
పపరర: భబణభ తతజ కకడడరర

94-216/704

తసడడ:డ ససరరశ బబబభ కకడడరర
ఇసటట ననస:24-12-162
వయససస:21
లస: పప
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91
NDX2579548
పపరర: రరఘవ వశశననథ మలమడడ

94-30/995

తసడడ:డ శకదర మలమడడ
ఇసటట ననస:24-12-227
వయససస:22
లస: పప
94-217/912

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప మనకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-234/2
వయససస:32
లస: పప
97
NDX3210499
పపరర: ససదస తడవవణణ

94-240/637

తసడడ:డ ససదస రరమలసజనవయభలల
ఇసటట ననస:24-12-237
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/463

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:24-13-4
వయససస:45
లస: పప
94-241/2

తసడడ:డ షఫసయభదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:24-14-10
వయససస:48
లస: పప
94-243/1057

94-214/968

94-232/19

94-245/1133

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-16-42
వయససస:23
లస: ససస స

104
SQX2101509
పపరర: వలర పదక కలసచపప

107
NDX2652287
పపరర: పడశరసత మసరల

110
NDX2601508
పపరర: కకషష మమరరస బబ మకశశటట

113
NDX2737567
పపరర: జజన ససచదసలల కలరక

116
NDX2486397
పపరర: ఝలనస లకడక తననరర

Deleted

119
NDX2672954
పపరర: వనచషషవ బమరగడడ
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:24-17-10 6TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

94-218/983

94-242/179

94-243/1056

తసడడ:డ సతశ ఇమడనబతన
ఇసటట ననస:24-14-4
వయససస:20
లస: పప
95-4/837

105
NDX2670271
పపరర: సతశ పరలలస టట

94-217/691

తసడడ:డ వనసకట రమణ పరలలస టట
ఇసటట ననస:24-14-32
వయససస:19
లస: పప
94-243/1058

108
NDX2603298
పపరర: అనసత లకడక నకక

94-240/599

భరస : మలరకసడతయభలల నకక
ఇసటట ననస:24-15-2
వయససస:64
లస: ససస స
94-240/600

111
NDX3286762
పపరర: అకబర మహమకద

94-217/938

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:24-16-6/51
వయససస:62
లస: పప
94-240/639

114
NDX2664936
పపరర: కకటటశశరర వననన

94-195/709

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-16-42
వయససస:52
లస: ససస స
94-240/6

భరస : శకనవరసస తననరర
ఇసటట ననస:24-16-47A
వయససస:46
లస: ససస స
95-4/1130

99
MLJ3368198
పపరర: వరణణశక ననరరళళ

94-215/1206 102
101
NDX3248044
NDX2636173
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మలర వరపప
పపరర: పడభభ తతజ ఇమడనబతన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలరక
ఇసటట ననస:24-16-25
వయససస:23
లస: పప
94-243/1059

96
NDX3266368
పపరర: భబగఖ జజఖతరకయ బబలరసకకసడ

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:24-13-4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:24-15-43
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనననగసటట
ఇసటట ననస:24-16-19
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపలసససగ ననయక జజటవత
ఇసటట ననస:24-16-120
వయససస:36
లస: ససస స

98
NDX2519932
పపరర: శరరకల మలజరటట

94-214/923

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-235/c
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సత బబబభ
ఇసటట ననస:24-15-1
వయససస:26
లస: పప

భరస : అశశక కలమలర కకరళర
ఇసటట ననస:24-15-11/a
వయససస:22
లస: ససస స

118
SQX2224467
పపరర: అమభకలల జజటవత

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-235
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:24-14-29
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల పరలబబ ఠరలల
ఇసటట ననస:24-14-49
వయససస:51
లస: పప

115
NDX2665032
పపరర: శవ దసరర వననన

94-218/981

తసడడ:డ వర భదడయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:24-13-31/1
వయససస:66
లస: పప

103
NDX2256006
పపరర: మయనసదదదన మహమకద

112
NDX2963627
పపరర: రసబబబభ కనననగసటట

95
NDX3266137
పపరర: గగత పడభభ దతవ బబలరసకకసడ

93
NDX3246709
పపరర: సరయ బబబ మనకకసడ

తసడడ:డ శసకర రరవప మనకకసడ
ఇసటట ననస:24-12-234/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : కలలఖణ కలమలర మలజరటట
ఇసటట ననస:24-13-1
వయససస:42
లస: ససస స

100
MLJ1898782
పపరర: సరయ నవరరళళ

109
NDX3275948
పపరర: లలహహత కకరళర

94-243/1054

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-12-231
వయససస:19
లస: పప

94
NDX3246691
పపరర: సరయ బబబ మనకకసడ

106
NDX2620508
పపరర: శవ రరమకకషష పరలబబ ఠరలల

92
NDX2674141
పపరర: సరయ కలమలర వరససరరడడ

117
SQX2072098
పపరర: పరమమశశరరరవప గభడత

95-4/838

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభడత
ఇసటట ననస:24-16-58
వయససస:20
లస: పప
94-243/1060

120
NDX3246592
పపరర: వపదదనసత వనసకటటశశరర

94-240/759

భరస : అసజ బబబభ
ఇసటట ననస:24-17-42
వయససస:38
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-240/640

తసడడ:డ ససబబరరయభడడ వవమమరర
ఇసటట ననస:24-17-125
వయససస:35
లస: పప
124
NDX2642718
పపరర: శవ పరరశత చసదస

122
NDX2989671
పపరర: ననగరరజ కసచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:32
లస: పప
94-240/601

భరస : శకనవరస చసదస
ఇసటట ననస:24-18-49
వయససస:36
లస: ససస స

94-241/1092 131
130
NDX3122975
SQX2093722
పపరర: లకడక సనరఖ మణణ పడవలర క పరదరరస
పపరర: వనసకట లకడక వవలలలల

134
NDX2600971
పపరర: ననరరదదదన షపక

భరస : దసడ రరసబబబభ
ఇసటట ననస:24-20-36/A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:24-20-45
వయససస:25
లస: పప

94-242/1319
136
NDX3061629
పపరర: వర వనసకట పవన కలమలర
లఘభమలవరరపప
తసడడ:డ హనసమసతష రరవప లఘభమలవరరపప
ఇసటట ననస:24-20-52
వయససస:20
లస: పప

137
NDX2666089
పపరర: జఫర షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-20-55
వయససస:35
లస: పప

139
NDX3201316
పపరర: గభసటటరర వనసకట కలలఖణణ

140
NDX3153087
పపరర: కకటటశశర రరవప కలరసగగ

94-215/985

భరస : గభసటటరర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:29
లస: ససస స
142
SQX2072023
పపరర: షరగఫ షపక

95-5/722

తసడడ:డ బ గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:24-22-28, 11th line
వయససస:23
లస: పప

95-14/857

94-242/1320

94-214/937

146
NDX2802908
పపరర: రబబన షపక

94-194/17

132
NDX3165487
పపరర: శకనవరస గడడ స

94-242/1318

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడడ స
ఇసటట ననస:24-20-19
వయససస:27
లస: పప
94-240/602

135
NDX3257003
పపరర: జయ లకడక థసపకలలల

94-214/945

భరస : రవ చసదడ బబబభ థసపకలలల
ఇసటట ననస:24-20-46
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/1061

138
NDX3184603
పపరర: గభసటటరర వనసకటరరవప

94-215/984

తసడడ:డ గభసటటరర వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:33
లస: పప
94-205/877

141
NDX3152485
పపరర: గగపస కలరసగగ

94-243/1098

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలరసగగ
ఇసటట ననస:24-21-18
వయససస:19
లస: పప
94-240/643

తసడడ:డ వనసకటటశశరర అరరమళళ
ఇసటట ననస:24-21-34
వయససస:44
లస: పప

భరస : షపక అనవర బబష
ఇసటట ననస:24-21-61
వయససస:45
లస: ససస స
148
NDX3254695
పపరర: అనల కలమలర బబ ననబబ ఈనన

143
NDX3153236
పపరర: సరసబశవరరవప అరరమళళ

129
NDX2364362
పపరర: అరరణన బసడనరర
భరస : వనసకటటసశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:24-19-92
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలరసగగ
ఇసటట ననస:24-21-18
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-21-21
వయససస:18
లస: పప
145
NDX2816791
పపరర: షపక బఇవనచ ఫరతమ

94-194/16

భరస : వనసకటటశశరరర వవలలలల
ఇసటట ననస:24-20-1
వయససస:38
లస: ససస స
94-240/642

94-214/925

తసడడ:డ సతఖ మభరళ కకరనఅలల
ఇసటట ననస:24-19-42
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరరన రరడడడ ఏదసల
ఇసటట ననస:24-19-92
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజరశ కలమలర పరదరరస
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:26
లస: ససస స

94-214/763

తసడడ:డ మలర యఖ మమదర
ఇసటట ననస:24-18-31
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమలరరవప కకసపల
ఇసటట ననస:24-19-17
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ మభరళ కకషష కకరనఅలల
ఇసటట ననస:24-19-42/A
వయససస:43
లస: పప

123
NDX3190782
పపరర: శవ శసకర మమదర

94-241/1093 126
125
NDX3058294
NDX3249430
పపరర: వనసకట హరరశ కలమలర కకసపల
పపరర: గరరరధర కలమలర కకరనఅలల

94-214/965 128
127
NDX3267606
NDX2452431
పపరర: యయశశసథ కలమలర కకరనఅలల
పపరర: మననజజ ఏదసల

133
NDX3165461
పపరర: దసడ పడభరరన

94-240/641

144
NDX2836849
పపరర: శరఫస షపక

94-240/644

తలర : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:24-21-45
వయససస:33
లస: పప
94-240/645

147
NDX3254596
పపరర: అనల కలమలర బబ ననబబ ఈనన

94-214/936

Deleted

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:24-22-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బ గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:24-22-28
వయససస:23
లస: పప

94-216/751
149
NDX3158995
పపరర: గసగరదర శకనవరస మణణకరసత
రరకరశ కలమలర అమర
తసడడ:డ శశష ఆసజనవయ శవ పడసరద అమర
ఇసటట ననస:24-22-50
వయససస:21
లస: పప

150
NDX3206109
పపరర: కకషష కలమలర గగటటటపరటట

94-243/1099

తసడడ:డ మహన రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:24-22-67
వయససస:40
లస: పప
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151
NDX3157070
పపరర: మహహత గభపస టట
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94-243/1100

తసడడ:డ వర పడసరద టట
ఇసటట ననస:24-22-69/8
వయససస:23
లస: పప
154
NDX3169968
పపరర: లకడక తరరపటమక కరరసశశటట

94-240/646

94-240/652

94-240/8

94-240/604

94-240/649

161
NDX2620904
పపరర: ఆదదననరరయణ బతల

164
NDX2622363
పపరర: బబష షపక

167
NDX2920874
పపరర: పప టటట నగరశ

94-240/9

94-241/1013

భరస : మహ బమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-23-61
వయససస:74
లస: ససస స

94-240/650

179
NDX2657518
పపరర: బభడచ షపక
తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:24-23-64
వయససస:45
లస: పప

162
NDX2756021
పపరర: ననగ లసగస బసడర

94-240/647

165
NDX2920841
పపరర: పప టటట సతఖననరరయణ

94-240/648

168
NDX3132693
పపరర: శసకర రరవప పసడడత

94-204/837

తసడడ:డ రసగరరరవప పసడడత
ఇసటట ననస:24-23-20
వయససస:59
లస: పప
171
NDX2541464
పపరర: షరరరఖ షపక

94-240/605

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:24-23-33
వయససస:18
లస: పప
174
NDX1095066
పపరర: పదనకవత గరళళ

94-240/10

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-23-60
వయససస:46
లస: ససస స
94-240/656

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-23-61
వయససస:37
లస: పప
94-240/607

94-240/654

తసడడ:డ పప టటట వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:24-23-17/1
వయససస:65
లస: పప

94-240/606

176
NDX2803286
పపరర: కలలశర వల షపక

94-240/655

159
NDX2894483
పపరర: కలలణ దదడడడ

తసడడ:డ వర భదడయఖ బసడర
ఇసటట ననస:24-23-10
వయససస:47
లస: పప

173
NDX2543130
పపరర: ససరరశ కలమలర బబవర

175
NDX2941938
పపరర: అమననబ షపక

తసడడ:డ షషకకర మహమకద
ఇసటట ననస:24-23-61/1
వయససస:21
లస: పప

94-240/603

94-240/653

తసడడ:డ వనసకటరమణ బబవర
ఇసటట ననస:24-23-55
వయససస:19
లస: పప

94-240/651

Deleted

170
NDX3068491
పపరర: వనసకట ఉమ మహహశశర రరవప
కటకస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:24-23-32
వయససస:44
లస: పప

94-214/985
172
NDX3290319
పపరర: జన బబష వవసడడచసటబర S/0 బభజర
వవసడడచసటబర
తసడడ:డ బభజర వవసడడచసటబర
ఇసటట ననస:24-23-46
వయససస:28
లస: పప

156
NDX2835023
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ కకసడల రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-23-4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పప టటట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-23-17/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రఘభపత ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-23-30/1
వయససస:22
లస: ససస స

178
NDX2622348
పపరర: ఆరగఫ మహమకద

94-240/764

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:24-23-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పప టటట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:24-23-17/1
వయససస:31
లస: పప
169
NDX2522852
పపరర: రఘభపత పరవన

158
NDX3291754
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

94-241/3

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:24-23-3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగరయఖ బతల
ఇసటట ననస:24-23-10
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:24-23-12
వయససస:21
లస: ససస స
166
NDX2920866
పపరర: పప టటట వనసకటటష

94-240/7

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-23-3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనరరరస చనరరరస
ఇసటట ననస:24-23-10
వయససస:26
లస: ససస స
163
NDX2612257
పపరర: ననగ తతజశశన ననగరనవన

155
NDX2386902
పపరర: బబబ షపక

153
NDX2382281
పపరర: వనసకట రరవప పపలర సశశటట

తసడడ:డ బబలకకటట పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:24-22-85,13TH LINE 1ST CRO
వయససస:51
లస: పప

భరస : బడహకయఖ షపక
ఇసటట ననస:24-23-3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:24-23-3
వయససస:19
లస: పప
160
NDX2486421
పపరర: రరబబక రరయపపడడ

94-243/1101

తసడడ:డ బబలరరజ యలదదనన పలర
ఇసటట ననస:24-22-71
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శక శశశలస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:24-22-87
వయససస:22
లస: ససస స
157
NDX2842912
పపరర: రరజశన షపక

152
NDX3174794
పపరర: అననహఖ యలదదనన పలర

177
NDX2743490
పపరర: కరరమమన షపక

94-240/657

భరస : కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:24-23-61
వయససస:28
లస: ససస స
94-240/608

180
NDX3087830
పపరర: రరజలకడక చనసదకలరగ

94-240/658

భరస : మణణకరసత చనసదకలరగ
ఇసటట ననస:24-23-64
వయససస:27
లస: ససస స
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181
NDX2798064
పపరర: నరరశ బబబభ కటబరర
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94-240/659

తసడడ:డ హరర బబబభ కటబరర
ఇసటట ననస:24-23-70/1
వయససస:23
లస: పప
184
SQX2050417
పపరర: మరబ షపక

95-4/839

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-23-77
వయససస:44
లస: ససస స
187
NDX2506772
పపరర: అసకమక రరవప నసదదకసటట

94-240/12

94-241/1014

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపరరక
ఇసటట ననస:24-23-76
వయససస:34
లస: పప

185
SQX2099778
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

186
NDX3161312
పపరర: రరమభ పప థనబటటట న

188
AP151000453005
పపరర: అసజమక చసదసకకరర�
చసదసకలరర
తసడడ:డ శకనవరసస�
ఇసటట ననస:24-23-90
వయససస:55
లస: ససస స
191
NDX2526051
పపరర: మలర శశరర నకక
భరస : గరరరబబబభ నకక
ఇసటట ననస:24-24-7
వయససస:38
లస: ససస స

193
NDX2355717
పపరర: రరయల� షపక

194
NDX2558492
పపరర: కకరణ పససపపలలటట

94-217/4

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-24-34/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:24-24-45
వయససస:19
లస: పప
199
NDX2679256
పపరర: ససధనరరణణ గరదసశశటట

94-241/1018

తసడడ:డ శకదతవ దనరస
ఇసటట ననస:24-24-71
వయససస:20
లస: పప
205
NDX2714293
పపరర: SHAHANAZ SHAIK

94-241/1020

తసడడ:డ బదయ ననయక జటబవత
ఇసటట ననస:24-24-76
వయససస:19
లస: పప

94-241/5

189
NDX2671576
పపరర: వనసకట గరరగశ ససధ

94-205/826

192
NDX2526077
పపరర: పదనకవత బబ టర

94-241/6

భరస : బడహకయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:24-24-7
వయససస:35
లస: ససస స
94-241/1076

94-241/1015
195
NDX2657492
పపరర: హనసమసత రరవప ఇనననమమరగ

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఇనననమమరగ
ఇసటట ననస:24-24-45
వయససస:50
లస: పప

94-241/1016 198
197
NDX2652931
NDX2653111
పపరర: వనసకట ససబబరరవప గరదసశశటట
పపరర: ససధనరరణణ గరదసశశటట

200
SQX2042042
పపరర: మహబబ షపక

203
NDX2423218
పపరర: దరరయలబ షపక

206
NDX2256451
పపరర: శక దతవ గకసధత

209
NDX3254620
పపరర: పడశరసత దతవరకకసడ
తసడడ:డ రగశయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-24-78
వయససస:19
లస: పప

94-241/1017

భరస : వనసకట ససబబరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:24-24-59
వయససస:66
లస: ససస స
95-6/791

201
NDX2648194
పపరర: మలర శశరర బబయ కరతవథ

94-243/1062

భరస : రరజ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:24-24-65/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-241/7

204
NDX2699940
పపరర: దరరయలబ షపక

94-241/1019

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:24-24-74
వయససస:70
లస: ససస స
94-241/8

భరస : రరమ రరవప గకసధత
ఇసటట ననస:24-24-74/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-241/1077

94-240/660

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససధ
ఇసటట ననస:24-23-91
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:24-24-74
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శరదర బబషర
ఇసటట ననస:24-24-74
వయససస:31
లస: ససస స
208
NDX2547586
పపరర: కలమలర ననయక జటబవత

94-240/13

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:24-24-62
వయససస:18
లస: ససస స
95-4/840

94-240/11

తసడడ:డ ససబబరరవప పప థనబటటట న
ఇసటట ననస:24-23-85
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:24-24-59
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:24-24-59
వయససస:65
లస: ససస స
202
SQX2081297
పపరర: శకధర రరడడడ దనరస

95-5/723

తసడడ:డ రవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:24-24-41
వయససస:32
లస: పప
94-241/1094

183
NDX2506657
పపరర: అనల కలమలర పపరరక

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:24-23-75 NALLACHERUVU
వయససస:21
లస: పప

భరస : హరర వనసకట రరమ కకషష పడసరద రగలర
ఇసటట ననస:24-23-2008
వయససస:52
లస: ససస స

196
NDX2874337
పపరర: ఫయలజ షపక

94-241/4

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-23-77
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసదదకసటట
ఇసటట ననస:24-23-86/A
వయససస:76
లస: పప
190
NDX2707412
పపరర: వనసకట రమణ కలమలరర రగలర

182
NDX2386878
పపరర: ససరరష కలమలర మసదనలపప

207
NDX2471480
పపరర: అరరణ జజఖత కకడనల

94-241/9

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:24-24-75
వయససస:20
లస: ససస స
94-218/975

210
NDX2635613
పపరర: అఖల గభడడవరడ

94-241/1075

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:24-24-1010
వయససస:19
లస: పప
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NDX2256063
పపరర: ఖలజజ షపక
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94-241/12

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-25-10
వయససస:28
లస: పప
214
NDX2386886
పపరర: లకడక అననన

212
NDX2641140
పపరర: సలస మహమకద

94-243/1063

తసడడ:డ మదన మహమకద
ఇసటట ననస:24-25-10
వయససస:33
లస: పప
94-241/14

213
NDX2256154
పపరర: రబయల షపక

94-241/13

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-25-10/A
వయససస:48
లస: ససస స

215
NDX2386753
పపరర: ససవర మణణకసఠ బబ రరక

94-245/2

216
NDX2386746
పపరర: హననమసతష అననన

94-245/3

భరస : హననమసతష అననన
ఇసటట ననస:24-25-26 KVP COLONY
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : మలలర సవరగ బబ రరక
ఇసటట ననస:24-25-26 KVP COLONY
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ అననన
ఇసటట ననస:24-25-26 KVP COLONY
వయససస:34
లస: పప

217
NDX3216728
పపరర: జజన బబష షపక

218
NDX3173820
పపరర: జజన బబష షపక

219
NDX3064987
పపరర: రమదతవ పప తరర సక

94-245/1134

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయససస:18
లస: పప
220
NDX3069689
పపరర: మననహర పప తరర సక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3
వయససస:18
లస: పప
94-241/1097

తసడడ:డ ససధకర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:24-26-12
వయససస:28
లస: పప
223
NDX2350593
పపరర: సరయ లకడక యలదగరరర

94-241/15

94-241/16

భరస : శవ రరడడడ కకకకకరర
ఇసటట ననస:24-26-53
వయససస:30
లస: ససస స
229
NDX2847044
పపరర: ననగ పదక అలర స

94-241/1099

94-241/1023

94-243/1103

భరస : వనసకట కకటయఖ వవలకలరర
ఇసటట ననస:24-27-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగభరరమర పఠరన
ఇసటట ననస:24-26-32 15TH LANE
వయససస:33
లస: ససస స
227
NDX3094885
పపరర: కవత పలర పప

228
NDX2625630
పపరర: అసకమకరరవప పలర పప

94-243/1102

230
NDX2556025
పపరర: దదవఖ చకకవరస

233
NDX2617579
పపరర: కలలణ దతవ వలలర పప

236
NDX2618007
పపరర: వజయ లకడక కకపప లలల

239
NDX2387884
పపరర: బడమరరసబక గకసథద

94-241/1021

తసడడ:డ రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:24-26-55
వయససస:18
లస: పప
94-241/1022

231
NDX2878254
పపరర: ఆసజనవయభలల కకలశశటట

94-240/661

తసడడ:డ రరమమమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:24-26-73
వయససస:41
లస: పప
94-240/610

234
NDX2256295
పపరర: అనతన గభసజ

94-241/17

భరస : మణణ గభసజ
ఇసటట ననస:24-26-84
వయససస:31
లస: ససస స
94-204/783

భరస : రరదడజ కకపప లలల
ఇసటట ననస:24-27-14/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-241/1101

94-240/762

94-244/1254
225
NDX3013224
పపరర: షపక ననగభలబ w/o షపక
మహబమబ ససబబన
భరస : షపక మహబమబ ససబబన మహబమబ ససబబ
ఇసటట ననస:24-26-48
వయససస:20
లస: ససస స

94-241/18

భరస : నరరసదడ దతశ వలలర పప
ఇసటట ననస:24-26-77
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫసచరగజ షపక
ఇసటట ననస:24-26-89
వయససస:25
లస: ససస స
238
NDX2971299
పపరర: వనసకట ససబబమక వవలకలరర

224
NDX2471472
పపరర: ఖలసససబ పఠరన

222
NDX3264561
పపరర: ససనత కకటబరర
భరస : రమమశ కకటబరర
ఇసటట ననస:24-26-18
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయసరరథద రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:24-26-69
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ ననగ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:24-26-74
వయససస:31
లస: ససస స
235
NDX3150117
పపరర: శలక షపక

94-241/1098

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:24-26-54
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ గగపస అలర స
ఇసటట ననస:24-26-62
వయససస:19
లస: ససస స
232
NDX2667061
పపరర: హరరత రరడడడ

221
NDX3065091
పపరర: మధస బబబభ పప తరర సక

94-241/1096

భరస : ససధకర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:24-26-12
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:24-26-12
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగపస యలదగరరర
ఇసటట ననస:24-26-27
వయససస:26
లస: ససస స
226
NDX2256493
పపరర: గగతమ కకకకకరర

94-245/1135

237
NDX2256410
పపరర: ఇసదసమత ఉపరసస

94-241/19

భరస : పవన కలమలర ఉపరసస
ఇసటట ననస:24-27-17
వయససస:33
లస: ససస స
94-241/20

భరస : వర వనసకట మలర కరరరరన రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:24-27-24
వయససస:27
లస: ససస స

240
NDX2561975
పపరర: ఁఁబమరరసబకర

94-241/1025

భరస : వరవనసకటమలకరరరనరరవప
ఇసటట ననస:24-27-24
వయససస:26
లస: ససస స
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SQX2047967
పపరర: నవన సరశత డనడ
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95-4/841

తసడడ:డ నరసససహ రరవప డనడ
ఇసటట ననస:24-27-36
వయససస:23
లస: ససస స
244
NDX3180197
పపరర: షపక కరరమభలర

94-243/1104

Deleted
94-241/21

భరస : వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:24-27-90
వయససస:32
లస: ససస స
250
NDX2750750
పపరర: గఫపర షపక

94-241/1100

94-241/1234

94-196/893

94-241/1105

251
NDX3249471
పపరర: మలభభ ససభబన సయద

254
NDX3233509
పపరర: ఆశ షపక

257
NDX2256097
పపరర: సబన షపక

260
NDX2848612
పపరర: ననగబబబమ మభతల

94-241/1216

263
NDX3268026
పపరర: షపక రరషక

94-241/36

266
NDX3268661
పపరర: సయఖద మలబససభబన
తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:24-28-42
వయససస:35
లస: పప

268
NDX3279908
పపరర: మదదన షపక

269
NDX3270378
పపరర: షపక హససన

94-241/1245

భరస : ససచద
ఇసటట ననస:24-28-45
వయససస:59
లస: ససస స

246
NDX2924132
పపరర: వనసకటటష మలలర పప గభ

94-241/1103

249
NDX2666592
పపరర: గఫపర షపక

94-241/1024

తసడడ:డ రగఫ షపక
ఇసటట ననస:24-27-103
వయససస:19
లస: పప
94-214/926

252
NDX3249489
పపరర: హలమభననసర సయద

94-214/927

భరస : మలభభ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:24-28-3
వయససస:49
లస: ససస స
94-241/1236

255
NDX2836963
పపరర: నవహ తతహససన షపక

94-241/1104

భరస : జమల బబగభమ
ఇసటట ననస:24-28-05
వయససస:19
లస: ససస స
94-241/23

258
NDX2459931
పపరర: ననజనన తబభసస షపక

94-241/24

భరస : ససలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-28-26
వయససస:28
లస: ససస స
94-241/1106

261
NDX2466837
పపరర: ఖససస షపక

94-241/25

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-28-37
వయససస:39
లస: ససస స
94-244/1425

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-28-37
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-28-39, NALLACHERUVU,17
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-28-43/B
వయససస:25
లస: పప

94-241/22

తసడడ:డ రమమష మభతల
ఇసటట ననస:24-28-30/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన బబగ షపక
ఇసటట ననస:24-28-37
వయససస:25
లస: ససస స
265
NDX1095272
పపరర: ఖలన స షపక

248
NDX2423242
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడడ

94-241/1102

తసడడ:డ బబలరరజ మలలర పప గభ
ఇసటట ననస:24-27-86
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-28-23/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ససచధన షపక
ఇసటట ననస:24-28-26
వయససస:30
లస: పప
262
NDX2719011
పపరర: జమల షపక

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ కకపలరరస
ఇసటట ననస:24-27-77
వయససస:28
లస: పప

భరస : మభజర షపక
ఇసటట ననస:24-28-3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:24-28-7
వయససస:24
లస: పప
259
NDX2998961
పపరర: ఖజమహహదదదన షపక

94-243/1064

తసడడ:డ గరలబ సయద
ఇసటట ననస:24-28-3
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మలభభ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:24-28-3
వయససస:32
లస: పప
256
NDX2778710
పపరర: ససభబన షసక

245
NDX2674109
పపరర: నరసససహ రరడడడ కకపలరరస

243
NDX3211281
పపరర: షపక కరరమభలర

తసడడ:డ కరగస బబష
ఇసటట ననస:24-27-64
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:24-27-90
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రగవపల షపక
ఇసటట ననస:24-27-103
వయససస:19
లస: పప
253
NDX3224342
పపరర: ఇబడహహస సయద

95-6/792

తసడడ:డ సమమమమలలర షపక
ఇసటట ననస:24-27-43
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక కరరస బబష
ఇసటట ననస:24-27-64
వయససస:21
లస: పప

247
NDX2423259
పపరర: శరగష ససషక పసడయ బసడడ

242
SQX2045235
పపరర: కరరశరక షపక

264
NDX1138288
పపరర: షరరకల బ షపక

94-241/35

భరస : ఖలన స షపక
ఇసటట ననస:24-28-39, NALLACHERUVU,17
వయససస:28
లస: ససస స
94-244/1426

267
NDX3279890
పపరర: ననరర షపక

94-241/1244

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-28-43/B
వయససస:19
లస: ససస స
94-244/1427

270
SQX1957190
పపరర: ససతనరరవమక మభదదన

95-220/1011

భరస : శవనననరరయణ మభదదన
ఇసటట ననస:24-28-54
వయససస:49
లస: ససస స
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271
SQX1957224
పపరర: శవనననరరయణ మభదదన

95-220/1012

తసడడ:డ సరసబయఖ మభదదన
ఇసటట ననస:24-28-54
వయససస:59
లస: పప
274
NDX2840007
పపరర: రహహమభలలర షపక

94-241/1108

94-241/26

94-241/1078

95-219/1076

94-241/29

94-241/32

94-241/1233

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:24-29-13/A1
వయససస:31
లస: ససస స

94-240/663

287
NDX2457018
పపరర: వనసకయఖ కకననడఎస

290
NDX2255966
పపరర: జలలన షపక

293
NDX3205838
పపరర: గగసఖ షపక

94-241/1028

296
NDX3066859
పపరర: ననగభర షపక

95-219/1077

299
NDX3262599
పపరర: ఆసజనవయభలల గగరసటర
తసడడ:డ వనసకటబదదడ గగరసటర
ఇసటట ననస:24-29-17
వయససస:38
లస: పప

94-240/662

282
NDX2526523
పపరర: మసరసన వల షపక

94-241/28

285
SQX2504231
పపరర: ఖజ షపక

95-219/1080

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24-28-81
వయససస:35
లస: పప
94-241/30

288
NDX2457042
పపరర: కరగమ షపక

94-241/31

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:22
లస: పప
94-241/33

291
NDX2256386
పపరర: శవ శసకర వవమభల

94-241/34

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వవమభల
ఇసటట ననస:24-28-104
వయససస:21
లస: పప
94-241/1220

294
NDX3147790
పపరర: హహసపన బఇవనచ షపక

94-242/1327

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:24-29-9/A
వయససస:66
లస: ససస స
94-242/1323

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-13
వయససస:26
లస: పప
94-241/1029

279
NDX3168176
పపరర: సతఖ బబయ బబ సదదల

తసడడ:డ బభడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-28-81
వయససస:72
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-8
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస పసర షపక
ఇసటట ననస:24-29-13
వయససస:19
లస: పప
298
NDX2636231
పపరర: శబర మహమకద

284
SQX2503480
పపరర: మహబభనన షపక

94-241/1110

తసడడ:డ సతఖస శకనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:24-28-69
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:24-28-103
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససగమమశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:24-29-6
వయససస:42
లస: ససస స
295
NDX2683944
పపరర: ఖససస పసర షపక

94-241/27

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కరననదస
ఇసటట ననస:24-28-82
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:24-28-103
వయససస:21
లస: పప
292
NDX3220340
పపరర: పదనకవత నలర మమకల

281
NDX3053584
పపరర: గగససయ షపక

276
NDX2736981
పపరర: కగసర షపక
తసడడ:డ రహహమభలలర షపక
ఇసటట ననస:24-28-60
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24-28-81
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కరననదస
ఇసటట ననస:24-28-82
వయససస:38
లస: ససస స
289
NDX2256337
పపరర: సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల

94-241/1109

తసడడ:డ కమర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:24-28-78
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24-28-81
వయససస:41
లస: పప
286
NDX2423226
పపరర: లకడక కరననదస

278
NDX2459964
పపరర: శకనవరస రరవప మలనసకకసడ

94-240/761

Deleted

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:24-28-67
వయససస:33
లస: పప

భరస : లయలకత అల షపక
ఇసటట ననస:24-28-70
వయససస:58
లస: ససస స
283
SQX2503241
పపరర: ఇమలసస షపక

275
NDX2894574
పపరర: ససభబన షపక

273
NDX3257953
పపరర: షపక జన బబష

తసడడ:డ పసదద బబజ
ఇసటట ననస:24-28-56
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రహహమభలలర షపక
ఇసటట ననస:24-28-60
వయససస:27
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-28-67
వయససస:27
లస: ససస స
280
NDX2631554
పపరర: అతహరరనసర షపక

94-241/1107

తసడడ:డ అయమఫ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:24-28-55
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:24-28-60
వయససస:53
లస: పప
277
NDX1174291
పపరర: ఫరరదన షపక

272
NDX3022407
పపరర: కరగస ఖలన పటబన

297
NDX2256022
పపరర: ససభబన షపక

94-241/37

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-29-13/A1
వయససస:36
లస: పప
94-241/1240

300
NDX3272143
పపరర: ఆసజనవయభలల గగరసటర

94-241/1242

తసడడ:డ వనసకటబదదడ గగరసటర
ఇసటట ననస:24-29-17
వయససస:38
లస: పప
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301
NDX2387868
పపరర: చచననన రరడడ తమకనవన

94-241/38

తసడడ:డ చచననన రరడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:24-29-19
వయససస:22
లస: పప
304
SQX2375897
పపరర: గగసస షపక

95-109/1204

94-241/40

తసడడ:డ సలస బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-35
వయససస:20
లస: పప
94-241/1114

94-241/1115

94-241/1218

94-242/1324

94-241/41

314
NDX3212057
పపరర: సలలవపదదదన షపక

317
NDX3052354
పపరర: జమలలబబగస షపక

320
NDX3176880
పపరర: ఊడడత ఏసస మణణ

323
NDX2847424
పపరర: మసగమక బతష
స ల

94-241/1032

94-241/1119

326
NDX2160984
పపరర: మసజ కళళఢనరగ తలగడనడడవ

94-241/1031

309
NDX2858710
పపరర: రమలకడక అయఖదతవర

94-180/1387

312
SQX2333706
పపరర: జబబర షపక

95-220/1146

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:24-29-39
వయససస:20
లస: పప
94-241/1116

315
NDX3153343
పపరర: సలలవపదదదన షపక

94-241/1217

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:24-29-43
వయససస:26
లస: పప
94-241/1117

318
NDX2621506
పపరర: షపక సదమ హహసపన

94-241/1079

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-29-54
వయససస:23
లస: పప
94-214/764

94-241/1246
321
NDX3295961
పపరర: Bathula Manikanta Bathula

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల Bathula
ఇసటట ననస:24-29-56
వయససస:18
లస: పప
94-241/1118

భరస : ఏదసకకనననన బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-29-59
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-29-61
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శబ సరహహబ మమన
ఇసటట ననస:24-29-72
వయససస:31
లస: పప

95-220/740

భసధసవప: దసరర రరవప
ఇసటట ననస:24-29-55
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:24-29-58
వయససస:27
లస: ససస స

328
NDX2870608
పపరర: ససభబన మమన

311
SQX1688050
పపరర: ఖలల షపక

306
NDX2547016
పపరర: శహననజ షపక

భరస : ఉమలమహహశశర వరపడసరద అయఖదతవర
ఇసటట ననస:24-29-38
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:24-29-45
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక హహసపన హహసపన
ఇసటట ననస:24-29-54, 18/3 lane
వయససస:23
లస: పప

325
NDX2611804
పపరర: నగగన షపక

94-241/1113

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:24-29-43
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:24-29-43
వయససస:26
లస: పప

322
NDX2518413
పపరర: ససశల మమడడబబ యన

308
NDX2856458
పపరర: షఫసయల భబణభ షపక

94-241/39

తసడడ:డ రరయలజదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-29-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:24-29-39
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:24-29-43
వయససస:26
లస: పప

319
NDX2976413
పపరర: షపక రసనల రసనల

94-241/1030

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:24-29-35
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : ననయన సయద
ఇసటట ననస:24-29-39
వయససస:19
లస: పప

316
NDX3211208
పపరర: సలలవపదదదన షపక

305
NDX2555993
పపరర: జజనమక షపక

303
NDX2409910
పపరర: ఉమమసలక వనసకకసడ

భరస : ననయబ రసనల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:24-29-23
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక రరయలజదదదన రరయలజదదదన
ఇసటట ననస:24-29-32
వయససస:37
లస: ససస స

307
NDX2531416
పపరర: అఫసడదద షపక

313
NDX3214137
పపరర: సలలవపదదదన షపక

94-241/47

తసడడ:డ ససబబబరరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:24-29-19 18/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-28
వయససస:22
లస: పప

310
NDX2806800
పపరర: ననర మహమద సయద

302
NDX2386894
పపరర: కరవఖ నవరరళర

324
NDX2738078
పపరర: శరకవణ కలమలర బతష
స ల

94-241/1219

తసడడ:డ చననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-29-59/B
వయససస:23
లస: పప
94-241/48

327
NDX3111168
పపరర: సరయ ససబడహకణఖస ఒరరస

94-242/1325

భరస : కరమమశశర కళళఖణ కలమలర తలగడనడడవ
ఇసటట ననస:24-29-65 18/2 LANE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:24-29-70, 18/2 nd line
వయససస:18
లస: పప

329
NDX2814549
పపరర: అమర సప హహయల షపక

330
SQX2282952
పపరర: మహబ బఇవనచ మమన

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:24-29-72
వయససస:18
లస: పప

94-241/1120

95-215/1448

భరస : ససభబన మమన
ఇసటట ననస:24-29-72
వయససస:25
లస: ససస స
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NDX2457109
పపరర: పరగశన షపక
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94-241/962

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-29-73
వయససస:32
లస: ససస స
334
SQX2045854
పపరర: ననగభర షపక

94-241/1033

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-73
వయససస:29
లస: ససస స
95-215/1285

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-73
వయససస:26
లస: పప
337
NDX3164852
పపరర: ఫరతమ షపక

332
NDX2554574
పపరర: శరహహనన షపక

335
NDX3064474
పపరర: దనవపద ఖలన పటట న

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:24-29-82
వయససస:18
లస: ససస స

338
NDX2625747
పపరర: షపక మహబమబ ససభబన

94-241/1121

94-241/42

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:24-29-87
వయససస:34
లస: ససస స

341
NDX3296050
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలశశటట

94-241/1034

94-241/49

94-242/69

339
NDX2770055
పపరర: ససభబన షపక

94-241/1123

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:24-29-86
వయససస:24
లస: పప
94-241/1247

తసడడ:డ శవ రరమ కకషషయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:24-29-87
వయససస:50
లస: పప

343
NDX2532018
పపరర: షపక మలర క

336
NDX2161362
పపరర: లకడక మమకల
భరస : పసదద ససబబబరరయభడడ మమకల
ఇసటట ననస:24-29-78
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అనవర జన
ఇసటట ననస:24-29-86
వయససస:19
లస: పప

340
NDX2367605
పపరర: మహ లకడక కరలశశటట

94-242/1326

భరస : బబయ షపక
ఇసటట ననస:24-29-73
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన ఖలన పటట న
ఇసటట ననస:24-29-76
వయససస:24
లస: పప
94-241/1122

333
NDX2957397
పపరర: జన బబగభమ షపక

94-241/1035
342
NDX2648988
పపరర: వససమ మహహదదదన మహమకద

తసడడ:డ ఖదర మహహవపదదదన మహహమమహ
ఇసటట ననస:24-29-88
వయససస:18
లస: పప

344
NDX2532083
పపరర: షపక కరరమభలర

94-241/50

345
NDX2518512
పపరర: ఫససమ మహహదద న మహమకద

94-241/51

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-29-88 18TH LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-29-88 18TH LANE
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర మహహవపదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:24-29-88 18TH LINE
వయససస:21
లస: పప

346
NDX3258399
పపరర: అలబక షపక

347
NDX3062643
పపరర: ఆసజనవయభలల చమట

348
NDX3083227
పపరర: రమదతవ చమట

94-215/1210

తలర : మసరసణణ షపక
ఇసటట ననస:24-29-89
వయససస:25
లస: పప
349
NDX3088788
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ వసకయఖ చమట
ఇసటట ననస:24-29-89
వయససస:48
లస: పప
94-241/1126

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-29-91
వయససస:41
లస: పప
352
SQX2030385
పపరర: పవన కలమలర దళవరయ

95-6/793

తసడడ:డ అపరలరరవప పలలర
ఇసటట ననస:24-29-104
వయససస:23
లస: పప

94-241/1127

353
NDX3096419
పపరర: ఈససబ సయఖద

94-242/1321

356
NDX3085289
పపరర: కలమలరర అచసఖత

94-244/1255

359
NDX2537876
పపరర: ననగ సరయ తతకల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:24-29-108
వయససస:20
లస: పప

94-241/1249

354
NDX2468585
పపరర: భబరర వ జవరశజ

94-241/52

తసడడ:డ కకసడయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:24-29-101 18TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స
94-243/1105

భరస : ససబడహకణఖస అచసచత
ఇసటట ననస:24-29-103
వయససస:46
లస: ససస స
94-241/44

351
NDX1659228
పపరర: యగన శకదతవ అవరశరర

భరస : ననగ శకనవరస రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:24-29-93
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబభ సయఖద
ఇసటట ననస:24-29-100
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:24-29-103
వయససస:20
లస: ససస స
358
NDX2256402
పపరర: వనసకట కకషప ర పలలర

350
NDX3121068
పపరర: షమమ షపక

94-241/1125

భరస : అసజనలల చమట
ఇసటట ననస:24-29-89
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మభరరసజజ షపక
ఇసటట ననస:24-29-92
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ మధవ దళవరయ
ఇసటట ననస:24-29-98
వయససస:19
లస: పప
355
NDX3070158
పపరర: తతజశశన అచసఖత

94-241/1124

357
NDX2256428
పపరర: సరయ శరగష పలలర

94-241/43

తసడడ:డ అపరలరరవప పలలర
ఇసటట ననస:24-29-104
వయససస:21
లస: ససస స
94-241/963

360
NDX3012986
పపరర: గగవరర న తతకల

94-241/1111

భరస : వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:24-29-108
వయససస:40
లస: ససస స
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361
NDX3198975
పపరర: ననగ సరయ తతకల
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94-241/1112

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:24-29-108
వయససస:19
లస: పప
364
NDX3113701
పపరర: మహకద షరయళఫ షపక

94-242/1322

94-241/1036

94-236/787

భరస : షపక జన
ఇసటట ననస:24-30-8/A
వయససస:67
లస: ససస స

368
NDX2957405
పపరర: ససలలసన ఖలన పఠరన

371
NDX3125721
పపరర: నగరజ దతవరకకసడ

94-243/1106

374
NDX3291770
పపరర: జమల పఠరన

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:24-30-19
వయససస:32
లస: ససస స

94-242/1328

380
NDX3283181
పపరర: ఖలజజ షపక
తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:24-30-32
వయససస:52
లస: పప

382
NDX3107877
పపరర: సబహ సయద సయద

383
NDX2847648
పపరర: ససహనన ససలలసనన షపక

94-242/1317

భసధసవప: ����� ���� సయద
ఇసటట ననస:24/30/35
వయససస:26
లస: ససస స

94-242/1503

94-237/780

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:24-30-49
వయససస:48
లస: ససస స
94-242/1336

భరస : వనసకట పపరష చరగ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:40
లస: ససస స

369
NDX2988996
పపరర: షమన షపక

94-242/1333

372
NDX3125986
పపరర: వషష
ష దతవరకకసడ

94-242/1329

375
NDX2863769
పపరర: ఖలల షపక

94-242/1330

తసడడ:డ రహమతతలలర షపక
ఇసటట ననస:24-30-19
వయససస:35
లస: పప
94-240/664

378
NDX3155074
పపరర: లలలవత చలగసడనర

94-243/1107

భరస : పడసరద చలగసడనర
ఇసటట ననస:24-30-24
వయససస:48
లస: ససస స
94-242/1502

381
NDX2507341
పపరర: అరరఫర షసచక

94-237/56

భరస : సలస షసచక
ఇసటట ననస:24-30-35
వయససస:24
లస: ససస స
94-242/1334

తసడడ:డ ఇనయతషలలర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:24-30-41
వయససస:19
లస: ససస స

385
NDX2665511
పపరర: జరగన షపక

94-241/1027

తసడడ:డ ననగ రరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-30-12
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహన రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:24-30-20
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1493

366
NDX2652212
పపరర: మహమకద ఇసరకయల షపక

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:24-30-3
వయససస:18
లస: ససస స

377
NDX3097789
పపరర: సరశత కలమలరర పప తత
స రర

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:24-30-27
వయససస:18
లస: ససస స

388
NDX3197308
పపరర: ఉమదతవ దమకలపరటట

94-242/1332

భరస : అహకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-30-15
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/1331

94-241/46

తసడడ:డ ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:24-29-111/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-30-12
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: నగరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:24-30-12
వయససస:39
లస: ససస స

379
NDX3259694
పపరర: పడవలర క యయచనరర

94-241/1026

తసడడ:డ అయమబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-30-3
వయససస:21
లస: పప

370
NDX2930758
పపరర: షపక మహతనబ

376
NDX2863793
పపరర: శరహహన షపక

365
NDX2651644
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

363
NDX2255974
పపరర: మరర వల ననర బబషర

తలర : ఖలసససబ ననర బబషర
ఇసటట ననస:24-29-109
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-111/A
వయససస:47
లస: పప

భరస : బడహకస బచసచ
ఇసటట ననస:24-30-1
వయససస:42
లస: ససస స

373
NDX3128444
పపరర: పరరశత దతవరకకసడ

94-241/45

భరస : మరరవల ననర బబషర
ఇసటట ననస:24-29-109
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:24-29-110
వయససస:45
లస: పప
367
NDX2648111
పపరర: అసజల దతవ బచసచ

362
NDX2256485
పపరర: ననననబ ననర బబషర

384
NDX2753879
పపరర: ఫరతమభన షపక

94-237/888

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-30-46
వయససస:68
లస: ససస స

94-236/916 387
386
NDX3236031
NDX3203221
పపరర: వషషవ వషష
పపరర: ఉమ దతవ దమలకలపరటట
ష చసదదక
డ దమకలపరటట

94-242/1335

తసడడ:డ వనసకట పపరష చరగ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపరష చరగ దమలకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:40
లస: ససస స

389
NDX3205077
పపరర: ఉమ దతవ దమలకలపరటట

390
NDX3203734
పపరర: ఉమ దతవ దమలకలపరటట

94-242/1337

భరస : వనసకట పపరష చరగ దమలకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:40
లస: ససస స

94-242/1338

భరస : వనసకట పపరష చరగ దమలకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:40
లస: ససస స

Page 18 of 406

391
NDX3202728
పపరర: ఉమదతవ దమకలపరటట
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94-242/1339

భరస : వనసకట పపరష చరగ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:40
లస: ససస స

392
NDX3223351
పపరర: వషషవ చసదదక
డ దమకలపరటట

94-242/1478

తసడడ:డ వనసకట పపరష చరగ దమలకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:27
లస: ససస స

94-242/1491 395
394
NDX3256963
NDX3245693
పపరర: వషషవ వషష
పపరర: బతషల కలలఖణ
ష చసదదక
డ దమకలపరటట

తసడడ:డ వనసకట పపరష చరగ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:24-30-59
వయససస:21
లస: పప

397
NDX2764546
పపరర: లకడక పసచనసగస

398
NDX2471498
పపరర: అబద షపక

94-241/1128

భరస : ఆదద శశషరచనరరఖలల పసచనసగస
ఇసటట ననస:24-30-61
వయససస:59
లస: ససస స
400
NDX2459980
పపరర: భభవనవశశరర మడడ స

94-241/55

94-242/1483
393
NDX3234655
పపరర: వషషవ వషష
ష చసదదక
డ దమకలపరటట

తసడడ:డ వనసకట పపరష చరగ దమకలపరటట
ఇసటట ననస:24-30-50
వయససస:27
లస: ససస స

94-131/909

396
NDX2513141
పపరర: రరమకకషష ఉలర గసటట
తసడడ:డ అలగర దనసస
ఇసటట ననస:24-30-60
వయససస:23
లస: పప

94-241/54

399
NDX2459972
పపరర: మహలకడక మడడ స
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మలదదమ
ఇసటట ననస:24-30-68
వయససస:22
లస: ససస స

401
NDX2611085
పపరర: ఫససహ షపక

402
NDX3179728
పపరర: తనహససన సయద

94-241/1038

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:24-30-84
వయససస:20
లస: ససస స

403
NDX3259611
పపరర: రహమన ఖలన పఠరన

94-241/1037 405
404
NDX2646362
NDX2938421
పపరర: షపక మహమకద రగశన జమర
పపరర: ననరర హన షపక

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:24-30-102
వయససస:28
లస: పప
406
NDX2471456
పపరర: కరగషసమలఖ సయద
తసడడ:డ రహమతషలలర సయద
ఇసటట ననస:24-31-33/9
వయససస:20
లస: ససస స
409
NDX3256039
పపరర: మసచల భబగఖ లకడక

94-214/940

410
NDX3256476
పపరర: మసచల పదక

తసడడ:డ ఖజ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-31-39
వయససస:33
లస: పప

413
NDX2902898
పపరర: ఏలయలస ఖలన పఠరన

తసడడ:డ మననసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-40
వయససస:18
లస: పప

భరస : శరససన బబ డడగభ
ఇసటట ననస:24-31-51
వయససస:31
లస: ససస స

94-214/943

419
NDX2907632
పపరర: పప తషరరజ ఆనసద బబబభ
పప తషరరజ ఆనసద బబబభ
తలర : అనల
ఇసటట ననస:24/31/54
వయససస:18
లస: పప

94-214/929

411
NDX3279734
పపరర: ఆసజనవయభలల పప తషరరజ

94-242/1501

తసడడ:డ యగయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:24-31-39
వయససస:39
లస: పప
94-242/1341

414
NDX2611994
పపరర: జవవరరయల ఖలననస పఠరన

94-243/1065

తసడడ:డ మననసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-40
వయససస:21
లస: ససస స
94-243/1066

తసడడ:డ శక రమభలల
ఇసటట ననస:24-31-41/B
వయససస:30
లస: పప
94-243/10

408
NDX3249570
పపరర: ఆనసద బబబభ పప తషరరజ
తసడడ:డ అసకమక రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:24-31-38
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మననసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-40
వయససస:22
లస: పప

94-243/1113 416
415
NDX2789501
NDX2610368
పపరర: మహమకద జజబర ఖలన పఠరన
పపరర: బసడడ మణణ

418
NDX2466456
పపరర: శరగష బబ డడగభ

94-243/9

భరస : మసచల జజనయఖ
ఇసటట ననస:24-31-38/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-243/1281

94-243/1112

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:24-31-19
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలలర సయద
ఇసటట ననస:24-31-33/9
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసచల శకనవరస
ఇసటట ననస:24-31-38/1
వయససస:26
లస: ససస స
412
NDX3231933
పపరర: బబష షపక

407
NDX2471449
పపరర: జజససకన సయద

94-242/1340

తసడడ:డ ననరరల సయద
ఇసటట ననస:24-30-92
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హనఫ
ఇసటట ననస:24-30-119
వయససస:19
లస: పప
94-243/8

94-241/53

భరస : అబభదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:24-30-62 19TH LANE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మడడ స
ఇసటట ననస:24-30-68 19/2TH LANE
వయససస:23
లస: ససస స
94-242/1492

94-241/964

417
NDX3298783
పపరర: సలలక షపక

94-242/1505

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:24-31-50
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/1096

420
NDX2584068
పపరర: ససభబన బబష షపక

94-243/1067

తసడడ:డ మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-31-57
వయససస:44
లస: పప
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421
NDX2771095
పపరర: లకడక ససరరఖ గకసధత
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94-243/1114

భరస : శవ పడసరద గకసధత
ఇసటట ననస:24-31-58
వయససస:23
లస: ససస స
424
NDX1527201
పపరర: పవన కలమలర కరకరపరరస

94-241/965

94-243/1284

94-243/13

94-243/1069

94-243/1290

431
NDX2743037
పపరర: రహమభ
స ననసర పఠరన

434
NDX2762433
పపరర: వర మణణ గగజలల

437
NDX3258621
పపరర: షపక హససన

94-243/1070

440
NDX2775005
పపరర: మసరసన పఠరన

తసడడ:డ జహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-31-108
వయససస:28
లస: పప

443
NDX2732287
పపరర: నదదమభదదదన షపక

భరస : పలర యఖ సరయ బబ యన
ఇసటట ననస:24-32-10
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమమరరస కసదసల
ఇసటట ననస:24-32-16
వయససస:38
లస: పప

94-243/1118

449
SQX1974799
పపరర: దదవఖ పరలలటట
తలర : కలమలరర పరలలటట
ఇసటట ననస:24-32-16
వయససస:19
లస: ససస స

94-243/12

432
NDX3300035
పపరర: చతనసబ షపక

94-243/1300

435
NDX2762284
పపరర: ననగరసదడ బబబభ గగజలల

94-243/1119

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగజలల
ఇసటట ననస:24-31-90/A
వయససస:19
లస: పప
94-243/1291

438
NDX2817138
పపరర: సరదదకర పటబన

94-243/1120

తసడడ:డ ఇలలహహ పటబన
ఇసటట ననస:24-31-96/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-243/1108

441
NDX2748069
పపరర: రరహన పఠరన

94-243/1109

భరస : మభనవనర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-103
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/1111

444
NDX3261856
పపరర: పరమమశశరరరవప సరఇబబ ఈనన

94-214/952

తసడడ:డ పప లయఖ సరఇబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-10
వయససస:78
లస: ససస స
94-243/20

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:24-32-12,21/1LANE
వయససస:36
లస: పప
94-243/16

429
NDX2367654
పపరర: ఫరతమభన షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-31-89
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-31-108
వయససస:20
లస: పప

94-234/1516 446
445
NDX3254364
NDX2367662
పపరర: పరమమశశరమక సరయ బబ యన
పపరర: బబబభ షపక

448
NDX2252070
పపరర: శకనవరస కసదసల

94-243/1117

భరస : అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-102
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/1110

94-243/1116
426
NDX3163284
పపరర: పసడడ రసగ కలమలర ఇటటకల

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-31-77
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : షపక జలలన
ఇసటట ననస:24-31-95
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖలజ
ఇసటట ననస:24-31-98
వయససస:19
లస: ససస స
442
NDX2732600
పపరర: నయమభదదదన షపక

94-243/11

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగజలల
ఇసటట ననస:24-31-90/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:24-31-95
వయససస:47
లస: పప
439
NDX2646834
పపరర: షపక బబ అయయషర

428
NDX2367670
పపరర: జజన బబగస షపక

94-243/14

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇటటకల
ఇసటట ననస:24-31-71
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగభర వల పఠరన
ఇసటట ననస:24-31-86
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:24-31-90
వయససస:38
లస: ససస స
436
NDX3258597
పపరర: షపక జలలన

94-243/1115

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:24-31-77
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-31-77
వయససస:36
లస: పప
433
NDX2682581
పపరర: అమరరననసర షపక

425
NDX2971679
పపరర: రమలదతవ సరధస

423
NDX2471431
పపరర: వరరసదడ చసదడగరరర

తసడడ:డ అసకమక రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:24-31-66 20TH LINE
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససధదర సరధస
ఇసటట ననస:24-31-71
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:24-31-73/A
వయససస:23
లస: పప
430
NDX2367639
పపరర: కరగమభలలర షపక

94-243/1068

తసడడ:డ అసకమ రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:24-31-66
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమన కరకరపరరస
ఇసటట ననస:24-31-67
వయససస:33
లస: పప
427
NDX3235546
పపరర: కరరమభలర షపక

422
NDX2655264
పపరర: వర బబబభ చసదడగరరర

447
NDX2252013
పపరర: పదక కసదసల

94-243/15

భరస : శకనవరస కసదసల
ఇసటట ననస:24-32-16
వయససస:34
లస: ససస స
95-218/9

450
NDX2985307
పపరర: సతశ కలమలర బబ తస

94-243/1122

తసడడ:డ బబ డయఖ బబ తస
ఇసటట ననస:24-32-30
వయససస:28
లస: పప
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451
NDX2983013
పపరర: సతశ కలమలర బబ తస
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94-243/1123

తసడడ:డ బబ డయఖ బబ తస
ఇసటట ననస:24-32-30
వయససస:28
లస: పప
454
NDX2632073
పపరర: షపక జబన బబనన

452
NDX2981124
పపరర: మసగమక బబ తస

భరస : సతశ కలమలర బబ తస
ఇసటట ననస:24-32-30
వయససస:23
లస: ససస స
94-243/1073

455
NDX3111853
పపరర: ననన బబగభమ షపక

భసధసవప: షపక మమహమకద యలససన
ఇసటట ననస:24-32-31
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:24-32-34
వయససస:26
లస: ససస స

457
NDX3284056
పపరర: సయద అయయషర

458
NDX2734887
పపరర: రరమభ కకసడన

94-243/1297

తసడడ:డ సయద షరరరదదదన
ఇసటట ననస:24-32-42
వయససస:18
లస: ససస స
460
NDX2734804
పపరర: వనసకట కకఁసషడ వవణణ బబలసరరడడ

94-243/1124

భరస : రరజశశఖర రరడడ బబలసరరడడ
ఇసటట ననస:24-32-53
వయససస:22
లస: ససస స

461
SQX2108140
పపరర: గరయతడ మసజల

94-243/1125

94-243/1127

95-218/613

466
NDX3196433
పపరర: వజయలకడక చచనసనపరటట

94-243/1131

469
NDX3213816
పపరర: నగరజ నలర పననన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర పననన
ఇసటట ననస:24-32-86b
వయససస:36
లస: పప
472
NDX3177839
పపరర: పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన

94-233/1113

94-243/1128

462
NDX3171907
పపరర: శకనవరస వరరకకటట

94-204/838

465
NDX2462984
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక

94-243/17

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:24-32-80
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: రరజ కకరక
ఇసటట ననస:24-32-86
వయససస:35
లస: పప
94-234/1359

459
NDX2737930
పపరర: రమలదతవ కకసడన

తసడడ:డ పసదద ససబబరరవప వరరకకటట
ఇసటట ననస:24-32-66
వయససస:38
లస: పప
94-243/1130

భరస : ననగరశశర రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:24-32-82
వయససస:59
లస: ససస స

94-243/1126

తసడడ:డ భబసకర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:24-32-52
వయససస:24
లస: ససస స

94-243/1074 464
463
NDX2609543
NDX2732212
పపరర: ననరరయణమక మభదడబబ యన
పపరర: నవ వనసకట పవన కలమలర
మలగభలకరర
తసడడ:డ శవయఖ మభదడబబ యన
తసడడ:డ వనసకట సరశమ మలగభలకరర
ఇసటట ననస:24-32-66
ఇసటట ననస:24-32-79
వయససస:19
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప

467
NDX2886109
పపరర: మధససనదనరరవప ననలస

456
NDX3100138
పపరర: యభసఫ పఠరన
తసడడ:డ గరలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:24-32-34
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: శవ మసజల
ఇసటట ననస:24-32-55
వయససస:20
లస: పప

94-241/1221

468
NDX2901411
పపరర: మనఁసష ననలస

94-243/1132

భసధసవప: రరమయఖ కలర
ఇసటట ననస:24-32-86
వయససస:27
లస: ససస స

470
NDX2423275
పపరర: ననగమర బ పఠరన

94-243/18

471
NDX2866937
పపరర: పదక వవమభల

భరస : అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:24-32-89 GANDHI NAGAR
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల వవమభల
ఇసటట ననస:24-32-92
వయససస:29
లస: ససస స

473
NDX3204443
పపరర: పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన

474
NDX3171279
పపరర: భవన కటటబబ ఈనన

94-238/1029

94-243/1133

94-241/1129

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:18
లస: ససస స

475
NDX3184017
పపరర: కకటటశశరమక కటటబబ ఈనన

476
NDX2609600
పపరర: సరయ తతజ పప ననథన

477
NDX3196367
పపరర: ఆసజనవయభలల కటటబబ ఈనన

94-242/1342

భరస : పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:52
లస: ససస స
478
NDX3205564
పపరర: ఆసజనవయభలల కటటబబ ఈనన
తసడడ:డ పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:28
లస: పప

94-243/1075

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప ననథన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:19
లస: పప
94-243/1135

479
NDX3172731
పపరర: భవన కటటబబ ఈనన
తసడడ:డ వనసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:18
లస: ససస స

94-243/1072

తసడడ:డ షపక మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:24-32-31
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:24-32-52
వయససస:27
లస: పప
94-243/1129

453
NDX2634566
పపరర: షపక మమహమకద యలససన

94-243/1134

తసడడ:డ పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-32-94
వయససస:28
లస: పప
94-243/1136

480
NDX2609592
పపరర: శవ కలమలరర కరవటట

94-243/1076

భరస : హరర ఉగక కరవటట
ఇసటట ననస:24-32-99
వయససస:28
లస: ససస స
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NDX2467751
పపరర: గగపస కకషష వరరకకటట
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94-243/19

తసడడ:డ హనసమయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:24-32-108
వయససస:22
లస: పప
484
NDX2927291
పపరర: రజజక షపక

94-232/1072

94-237/992

95-6/794

94-244/1414

94-234/49

94-244/1419

94-243/1141

తసడడ:డ మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:24-33-69
వయససస:45
లస: పప

494
NDX2795615
పపరర: ఇసతయలజ ఖలన పఠరన

497
NDX3170818
పపరర: ఆబద షపక

500
NDX2822807
పపరర: అబభదల అజజ షపక

503
NDX3168713
పపరర: అహమద ఖలన

94-243/1142

506
NDX3299807
పపరర: షపక అసద అల

94-234/1361

509
NDX2748374
పపరర: మమహరరననసర పటబన
తసడడ:డ బబజ పటబన
ఇసటట ననస:24-33-72
వయససస:18
లస: ససస స

489
NDX2803674
పపరర: అజజ షపక

94-243/1139

492
NDX3262995
పపరర: శకకల షపక

94-218/980

495
NDX2756856
పపరర: మహమకద అల షపక

94-241/1130

తసడడ:డ మలబభ షపక
ఇసటట ననస:24-33-32
వయససస:45
లస: పప
94-244/1256

498
NDX2904167
పపరర: హహమసత బతస న

94-244/1257

తసడడ:డ కకషష బతస న
ఇసటట ననస:24-33-41
వయససస:18
లస: పప
94-243/1140

501
NDX2677235
పపరర: గగససయ ఖలన

94-234/1236

భరస : రహమన ఖలన
ఇసటట ననస:24-33-52
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/1258

504
NDX3078292
పపరర: పసదద నరసససహరరవప బబలరస

94-241/1131

తసడడ:డ పసదద కకటయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:24-33-60
వయససస:32
లస: పప
94-244/1441

తసడడ:డ షపక కరలలష
ఇసటట ననస:24-33-65
వయససస:18
లస: పప
94-244/1259

95-218/614

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:24-33-18
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమన ఖలన
ఇసటట ననస:24-33-52
వయససస:60
లస: పప

భరస : పసదద నరసససహరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:24-33-60
వయససస:27
లస: ససస స
508
NDX2927416
పపరర: షరగఫ షపక

94-243/21

తసడడ:డ జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24-33-51
వయససస:64
లస: పప

భరస : అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:24-33-52
వయససస:43
లస: ససస స
505
NDX3078094
పపరర: రమలదతవ బబలరస

491
NDX2252260
పపరర: ఫరతమల షపక

486
SQX2046241
పపరర: సరయ చరణ రరడడడ యయరశ

తసడడ:డ సపమమమననన
ఇసటట ననస:24-33-12/B
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన మయ షపక
ఇసటట ననస:24-33-34
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హసపసనహమలద షపక
ఇసటట ననస:24-33-46
వయససస:19
లస: ససస స
502
NDX3186459
పపరర: మలర క ఖలన

94-243/1138

తసడడ:డ జవద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:24-33-32
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:24-33-33
వయససస:41
లస: పప
499
NDX3252509
పపరర: రరజజశస షపక

488
NDX2812147
పపరర: అబబబస షపక

94-243/1121

తసడడ:డ భబణభ పడకరశ రరడడడ యయరశ
ఇసటట ననస:24-33-12/A
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబభదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:24-33-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఊనసలదశర షపక
ఇసటట ననస:24-33-18
వయససస:29
లస: ససస స
496
MLJ3713013
పపరర: రహసతషలలర� షపక�

94-243/1077

తసడడ:డ సపమమమననన
ఇసటట ననస:24-33-12/B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షమవపలలర
ఇసటట ననస:24-33-12/B
వయససస:18
లస: పప
493
NDX3237401
పపరర: శసషరద షపక

485
NDX2544070
పపరర: సరయ చరణ రరడడడ

483
NDX3171378
పపరర: హహజరరన షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-32-149
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ భబణభ పడకరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:24-33-12/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సపమమమలలర షపక
ఇసటట ననస:24-33-12/B
వయససస:18
లస: పప
490
SQX2043867
పపరర: అజజ షపక

94-243/1071

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసకరపపడడ
ఇసటట ననస:24-32-118
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల వహబ షపక
ఇసటట ననస:24-33-12
వయససస:25
లస: పప
487
NDX3266921
పపరర: అజజ షపక

482
NDX2636413
పపరర: ససరరశ బబబభ కకసకరపపడడ

507
NDX3158755
పపరర: ససభబన సయద

94-243/1143

తసడడ:డ సయద ససచదన
ఇసటట ననస:24-33-69
వయససస:35
లస: పప
94-244/1260

510
NDX1627993
పపరర: ననజయల బబగమ షపక

94-244/3

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-33-73/1, 22ND LANE
వయససస:22
లస: ససస స
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NDX3119393
పపరర: ఇరరరన షపక
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94-244/1261

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-33-76
వయససస:18
లస: పప
514
NDX2555159
పపరర: అయయషర సయఖద

94-244/1191

భరస : ఫసచజలలర సయఖద
ఇసటట ననస:24-33-85
వయససస:40
లస: ససస స
517
NDX2629905
పపరర: హరరత మభపరసణణ

94-234/1235

94-234/1360

భరస : షపక మర
ఇసటట ననస:24-34-7
వయససస:28
లస: ససస స
526
NDX2618544
పపరర: వననననల ఏదసద
తసడడ:డ గగపస ఏదసద
ఇసటట ననస:24-34-12
వయససస:20
లస: ససస స
529
NDX3154291
పపరర: అదద లకడక అవధననస

516
NDX2603934
పపరర: సలలకన ఖలన పఠరన

94-177/508

518
NDX3223765
పపరర: హరరత మభపరసణణ

521
NDX2382356
పపరర: మలధవ దనకకజ

524
NDX2599397
పపరర: అబద షపక

527
NDX2842102
పపరర: ఫసచజ

530
NDX2418523
పపరర: షకకల షపక

94-244/1429

535
NDX2438224
పపరర: షబనన ససలల న షపక

94-244/12

533
NDX2746980
పపరర: ననగ సరయ భరత పససడనఖల

94-244/1409

519
NDX3200375
పపరర: ఆశ షపక

94-243/1137

భరస : మభజర షపక
ఇసటట ననస:24-33-105
వయససస:31
లస: ససస స
94-235/4

522
NDX2543452
పపరర: భవన దనకకజ

94-244/1190

తసడడ:డ మహహష దనకకజ
ఇసటట ననస:24-33-123
వయససస:23
లస: ససస స
94-244/1198

94-244/1199
525
NDX2612844
పపరర: మలరర
ర బమరరహహకన మహమకద

తసడడ:డ ఆరరఫపరరహహకన మహమకద
ఇసటట ననస:24-34-9
వయససస:19
లస: పప
94-244/1262

528
SQX2089910
పపరర: వననననల ఏదసద

95-5/724

తసడడ:డ గగపస ఏదసద
ఇసటట ననస:24-34-12
వయససస:20
లస: ససస స
94-244/6

531
NDX3126117
పపరర: జరగన షపక

94-244/1264

భరస : కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/1265

534
NDX2924124
పపరర: పరరమళ పససడనఖల

94-244/1266

తసడడ:డ తడలలక వనసకట బబపనయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:24-34-19A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తడలలక వనసకట బబపనయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:24-34-19A
వయససస:21
లస: ససస స

536
NDX3267119
పపరర: సదదక బబషర షపక

537
NDX2691822
పపరర: అసమల షపక

భరస : అల మహమకద షపక
ఇసటట ననస:24-34-19, 23/2 LANE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:24-34-20
వయససస:32
లస: పప

538
NDX2828341
పపరర: జజన బబగభమ షపక

539
NDX3202785
పపరర: వససమ సయద

94-238/1030

94-238/923

తసడడ:డ ననరరలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:24-33-92
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహమకద తచచయబ షపక
ఇసటట ననస:24-34-19
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగభర వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-22
వయససస:39
లస: ససస స

94-243/1276

తసడడ:డ ఖజ
ఇసటట ననస:24-34-12
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర అవధననస
ఇసటట ననస:24-34-13/2
వయససస:48
లస: ససస స
532
NDX3279171
పపరర: ఫరతమల షపక

515
NDX3221454
పపరర: ఆరగఫర షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-34-9
వయససస:24
లస: ససస స
94-244/1192

94-244/5

తసడడ:డ షపక వల
ఇసటట ననస:24-33-84 22/2 LANE
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర దనకకజ
ఇసటట ననస:24-33-122
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/1440

513
NDX2517548
పపరర: షపక ఖలజజ గగసప మహహదద న

తసడడ:డ షపక వల
ఇసటట ననస:24-33-84 22/2 LANE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మభపరసణణ
ఇసటట ననస:24-33-101
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:24-33-106
వయససస:24
లస: ససస స
523
NDX3299765
పపరర: షపక ఆతహర

94-244/4

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-33-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మభపరసణణ
ఇసటట ననస:24-33-101
వయససస:18
లస: ససస స
520
NDX2774487
పపరర: నససమల షపక

512
NDX2517555
పపరర: షపక రహమలన

94-233/1246

94-240/611

తసడడ:డ మహహన బబష షపక
ఇసటట ననస:24-34-20
వయససస:18
లస: ససస స
94-244/1267

భరస : షబబర సయద
ఇసటట ననస:24-34-24 (OLD) 81-24-2456
వయససస:30
లస: ససస స

540
NDX2957637
పపరర: ఆశక సయద

94-244/1268

తసడడ:డ మలబభ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:24-34-28
వయససస:18
లస: పప
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NDX2823136
పపరర: శరరజ షపక
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94-238/1031

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-34-29
వయససస:18
లస: పప
544
NDX3260163
పపరర: షర ఖలదరర సయఖద

94-244/1420

94-244/1194

94-244/1434

94-217/913

94-244/1417

94-244/7

94-244/1271

94-244/1438

భరస : పటట న బబజ
ఇసటట ననస:24-34-63
వయససస:32
లస: ససస స
568
NDX2438232
పపరర: కరగసఊన షపక

94-236/670

554
NDX2885051
పపరర: షహహన షపక

557
NDX3291515
పపరర: రరజజశనన షపక

560
NDX2612190
పపరర: ఖలజ షపక

94-234/1362

భరస : మహబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-34-63 23RD LANE 1ST CR
వయససస:23
లస: ససస స

549
NDX3282415
పపరర: మహమకద అల షపక

94-244/1433

552
NDX2455988
పపరర: మటబడ మసరసన వరల షపక

555
NDX2367308
పపరర: రరజశస షపక

94-236/44

558
NDX3291788
పపరర: షపక రరజజశనన రరజజశస షపక

94-244/1195

561
NDX2924090
పపరర: అలలఖ బబలన

94-244/1435

94-244/1270

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలన
ఇసటట ననస:24-34-59
వయససస:23
లస: పప
94-244/13

564
NDX2667178
పపరర: కరరమమన షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల వనసకకసద
ఇసటట ననస:24-34-62,23RD LANE
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహబ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-34-63
వయససస:22
లస: ససస స

566
NDX3299039
పపరర: పటట న బబజ

567
NDX2517597
పపరర: మభషరడత షపక

తసడడ:డ కరరమభలర సయద
ఇసటట ననస:24-34-64
వయససస:21
లస: పప

94-236/45

భరస : శహహదనలలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-50/1
వయససస:39
లస: ససస స

563
NDX2251650
పపరర: లకడకకరసత వనసకకసద

569
NDX2773737
పపరర: ననయబ రససల సయద

94-244/1430

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:24-34-48
వయససస:34
లస: ససస స

94-244/1439

తసడడ:డ పటట న గరన శశశదన
ఇసటట ననస:24-34-63
వయససస:38
లస: పప
94-244/11

94-177/509

తసడడ:డ మటబడ వలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-45 23/2 INDHIRAGAND
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:24-34-55
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:24-34-61
వయససస:36
లస: ససస స
565
NDX3299021
పపరర: పటట న రమజ

551
NDX2667376
పపరర: మటబడ మసరసన వల షపక

546
NDX3162120
పపరర: హరర బబబభ చటటపప టట

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-34-39
వయససస:21
లస: పప

భరస : శహహదనలలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-50/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-34-55
వయససస:22
లస: ససస స
562
NDX2846319
పపరర: దదలలలద షపక

94-236/669

భరస : ఖలజ మహహదద న
ఇసటట ననస:24-34-47
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:24-34-48
వయససస:36
లస: ససస స
559
NDX2386803
పపరర: నససమల షపక

548
NDX2670172
పపరర: మహమకద అల షసచక

94-244/1269

భసధసవప: పడమల చటటపప టట
ఇసటట ననస:24-34-38
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మతనద వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-45-23/2
వయససస:33
లస: పప

భరస : హసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-47
వయససస:48
లస: ససస స
556
NDX3248903
పపరర: ఖలశస బ షపక

94-244/1437

తసడడ:డ ససభబన షసచక
ఇసటట ననస:24-34-39
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-34-39
వయససస:19
లస: ససస స
553
NDX3253507
పపరర: రసనల బ షపక

545
NDX3296191
పపరర: మభబన బబనస సయఖద

543
NDX2960367
పపరర: షమన సయద

తసడడ:డ ఇమలమ సయద
ఇసటట ననస:24-34-34
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమభలర సయఖద
ఇసటట ననస:24-34-34
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షహహద షపక
ఇసటట ననస:24-34-38
వయససస:20
లస: పప
550
NDX3291556
పపరర: ఫసరడ గసప షపక

94-32/943

తసడడ:డ కకరణకయ సససరర
ఇసటట ననస:24-34-30
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ సయఖద
ఇసటట ననస:24-34-34
వయససస:30
లస: పప
547
NDX2668754
పపరర: షరరరఖ హహసపన షపక

542
NDX2583706
పపరర: పసడయతమ సససరర

94-244/1196

94-244/9

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-34-63 23/2 LINE
వయససస:22
లస: ససస స
94-244/1272

570
NDX2814655
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-244/1273

భరస : ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-34-66/1
వయససస:66
లస: ససస స
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571
NDX2539328
పపరర: బసదస తషలసస
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94-244/14

తసడడ:డ కలమలర సరశమ తషలశ
ఇసటట ననస:24-34-67,23/1 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
574
NDX2471373
పపరర: దనదనవల షపక

94-244/8

94-244/15

భరస : వనసకటటశశరరర దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:24-35-9
వయససస:24
లస: ససస స

575
NDX2471316
పపరర: షనసన షపక

94-244/17

తసడడ:డ జయరరజ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:24-35-13/A
వయససస:21
లస: ససస స

578
NDX2438240
పపరర: దసరర గగల

581
NDX2668317
పపరర: జయరరజ బబ రరగదన
ద

94-244/1202

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:24-35-19
వయససస:48
లస: ససస స
94-244/24

తసడడ:డ వనసకయఖ మసగరనవన
ఇసటట ననస:24-35-24
వయససస:21
లస: పప

592
NDX2667160
పపరర: వజయ బబబభ పలలర పప గభ

593
NDX2517589
పపరర: సరయ కకషష తచసపపరర

94-244/1203

తసడడ:డ యహనస పలలర పప గభ
ఇసటట ననస:24-35-38
వయససస:18
లస: ససస స

94-244/18

తసడడ:డ మహమకద షరమవపలలర
ఇసటట ననస:24-35-47
వయససస:43
లస: పప
94-245/1137

Deleted

579
NDX2247633
పపరర: జజన బ షపక

94-245/1136

582
NDX2667764
పపరర: ననగరరజ బబ రరగదన
ద

94-244/1201

585
NDX3164357
పపరర: అల షపక

94-244/1275

588
NDX2520229
పపరర: రరగళర ససధ రరణణ

94-244/23

భరస : రరగళర బబలల
ఇసటట ననస:24-35-21 24/2 LANE
వయససస:23
లస: ససస స
94-244/19

591
NDX2457141
పపరర: వనసకట ససబబమక సససకర

94-244/20

భరస : కకసడయఖ సససకర
ఇసటట ననస:24-35-37
వయససస:57
లస: ససస స
94-244/21

594
NDX2856714
పపరర: ససలలసనన షపక

94-244/1277

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:24-35-44
వయససస:19
లస: ససస స

596
NDX2532059
పపరర: మసడత షపక

94-244/25

597
NDX3167525
పపరర: భబసకర కకలలమరసటబర

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-35-63 23/2 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:24-35-88
వయససస:30
లస: పప

599
NDX2973634
పపరర: బబజ షపక

600
NDX2386761
పపరర: ననగ మణణ అసబటట

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:24-36-6
వయససస:18
లస: పప

94-244/22

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:24-35-19
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర తచసపపరర
ఇసటట ననస:24-35-39
వయససస:20
లస: పప
94-244/1416

94-244/1278

తసడడ:డ జయరరజ బబ రరగదన
ద
ఇసటట ననస:24-35-13/A
వయససస:22
లస: పప

590
NDX2251718
పపరర: గగపస కకషష మసగరనవన

తసడడ:డ రరగళర లకకయఖ
ఇసటట ననస:24-35-21 24/2 LANE
వయససస:31
లస: పప

భరస : మర మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:24-36-1/1
వయససస:39
లస: ససస స

94-244/1200

584
NDX2382273
పపరర: షపక అకబర

587
NDX3189412
పపరర: అల షపక

576
NDX2854941
పపరర: షరరఫపననసర షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-35-9,NALLACHERUVU
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:24-35-19
వయససస:53
లస: పప

589
NDX2520237
పపరర: రరగళర బబలల

598
NDX2936680
పపరర: హససన షపక

94-244/16

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:24-35-14/A
వయససస:34
లస: పప
94-244/1276

94-243/1144

భరస : అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:24-35-5
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబ రరగదన
ద
ఇసటట ననస:24-35-13/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జయరరజ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:24-35-13/A
వయససస:20
లస: ససస స

595
NDX3241635
పపరర: మహమకద షరమవపలలర

94-245/4

భరస : శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:24-35-9
వయససస:44
లస: ససస స

580
NDX2467769
పపరర: అమభకలల బబ రరగడడ

573
NDX3149473
పపరర: ఖససస పసర షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-68A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-68/A
వయససస:20
లస: ససస స

577
NDX2460004
పపరర: పదనకవత దసగరరసపపడడ

586
NDX3171568
పపరర: గగససయల షపక

94-244/1274

తసడడ:డ లలయఖథన అల
ఇసటట ననస:24-34-68/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-34-68/a
వయససస:21
లస: పప

583
NDX2670354
పపరర: అమభకలల బబ రరగడడ

572
NDX2901064
పపరర: షప యబ షపక

94-245/1146

94-244/1279

94-245/5

భరస : ఇసయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:24-36-6 INDIRAGANDHI NAGA
వయససస:31
లస: ససస స
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601
NDX2758886
పపరర: వహహద సయద
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94-245/1148

భరస : సరబ అణ సయద
ఇసటట ననస:24-36-7
వయససస:33
లస: ససస స
604
NDX0960773
పపరర: బభడత షపక

94-245/6

94-245/1054

94-245/1142

94-245/1144

94-233/1249

94-244/1280

94-245/1147

614
NDX3248333
పపరర: శరసత ఏటటమమ

617
NDX2246270
పపరర: నజర షపక

620
NDX2667558
పపరర: బసగరర బబబభ కళసద

623
SQX2056356
పపరర: ఖలససస పసరర షపక

94-245/1337

626
NDX2612950
పపరర: భవన శసకర మరరసపటట

94-245/1342

629
NDX2747244
పపరర: రరజరసదడ పడసరద తతరఅలల
తసడడ:డ బకలల తతరఅలల
ఇసటట ననస:24-36-89
వయససస:67
లస: పప

609
NDX2969665
పపరర: గగపస రరపపడడ

94-245/1141

612
NDX2537454
పపరర: ససధకర రరవప అసగరన

94-245/7

615
NDX3117249
పపరర: గరలలన షపక

94-245/1145

తసడడ:డ కజమహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-36-39
వయససస:45
లస: పప
94-245/9

618
NDX3262706
పపరర: ఖలజజ షపక

94-245/1344

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:24-36-51
వయససస:28
లస: పప
94-245/1055

621
NDX2471308
పపరర: ఫరతమ షపక

94-245/10

భరస : ఖలసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:24-36-68A
వయససస:24
లస: ససస స
95-5/725

624
NDX2821494
పపరర: లకడక ననరరయణ మమసడచస

94-239/1007

తసడడ:డ నరసయఖ మమసడచస
ఇసటట ననస:24-36-70
వయససస:58
లస: పప
94-245/1056

తసడడ:డ రసగరరరవప మరరసపటట
ఇసటట ననస:24-36-78
వయససస:21
లస: పప
94-245/11

94-245/1053

తసడడ:డ ఆనసద అసగరన
ఇసటట ననస:24-36-28
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-36-68a
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:24-36-74
వయససస:23
లస: పప
628
NDX2461960
పపరర: వవనకటసమలబససవరరరవ
దననబబ ఈనన
తసడడ:డ వవనకటటశశరగ దననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:24-36-85
వయససస:23
లస: పప

94-245/1143

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కళసద
ఇసటట ననస:24-36-66
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-36-68A
వయససస:25
లస: పప
625
NDX3219797
పపరర: గగసప షపక

611
NDX3166139
పపరర: మరరయమక దనసరర

606
NDX2549723
పపరర: సరశత రరపపడడ

తసడడ:డ ససబబరరవప రరపపడడ
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:24-36-50
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబభదలలర బబగ హససబసడ
ఇసటట ననస:24-36-56(new)
వయససస:38
లస: ససస స
622
NDX3052818
పపరర: ఖససస పసర షపక

94-245/1140

భరస : శకననవరససలల ఏటటమమ
ఇసటట ననస:24-36-30
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:24-36-49
వయససస:18
లస: పప
619
NDX3132008
పపరర: గగసఖ బబగస బబగ

608
NDX2908416
పపరర: జన షపక

94-245/1353

తసడడ:డ ససబరరవప రరపపడడ
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:24-36-23
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:24-36-30
వయససస:26
లస: పప
616
NDX3283017
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-245/1052

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:25
లస: ససస స
613
NDX2802874
పపరర: సప ఫసలలల షపక

605
NDX2546786
పపరర: గగపస రరపపడడ

603
NDX3283785
పపరర: రరహన షపక

భరస : బభడచ షపక
ఇసటట ననస:24-36-17
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప రరపపడడ
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:24
లస: పప
610
NDX2763621
పపరర: రరషక షపక

94-245/1350

భరస : బభడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-36-7
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:24-36-18
వయససస:29
లస: పప
607
NDX2713667
పపరర: జన షపక

602
NDX3281128
పపరర: షహహన షపక

94-245/1149
627
NDX3100450
పపరర: వనసకట శవ పడసరద చవరశకలల

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చవరశకలల
ఇసటట ననస:24-36-81/1
వయససస:19
లస: పప
94-245/1150

630
NDX3283025
పపరర: దదలప జరటట

94-245/1352

తసడడ:డ వనసకట రరవప జరటట
ఇసటట ననస:24-36-91
వయససస:18
లస: పప
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NDX3114550
పపరర: పరవన షపక
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94-245/1151

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:24-36-94
వయససస:34
లస: ససస స
634
NDX2675130
పపరర: రరజ కసకణనల

94-245/1050

94-240/665

94-237/781

94-245/1356

94-245/1154

94-245/1156

94-245/1159

భసధసవప: బడహకస వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:24-45-16/53
వయససస:19
లస: పప

644
NDX2747715
పపరర: ఆశ సయద

647
SQX2542306
పపరర: మభనర షపక

650
NDX3115805
పపరర: పడభబకర వసట అలల

653
NDX2926368
పపరర: వనసకట రరడడడ వనపససట

95-215/1449

656
NDX3282159
పపరర: బబ అయయషర షపక

94-245/1155

659
NDX2753853
పపరర: వసశ కకషష యలవరరస
తసడడ:డ సతఖ ననరరయయ నన యలవరరస
ఇసటట ననస:24-46-111
వయససస:18
లస: పప

639
NDX2382265
పపరర: ఆకలల అననమక

94-245/12

642
NDX2387777
పపరర: సతష కలమలర మలర శశటట

94-245/13

645
NDX2611770
పపరర: షరరకల షపక

94-245/1057

తసడడ:డ మహబమబ ఖతబ షపక
ఇసటట ననస:24-37-6
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/745

648
NDX2381960
పపరర: ఆదదల బబబభ షపక

94-245/14

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:24-37-31NAMBURU SUBHANI
వయససస:22
లస: పప
94-245/1157

651
NDX3050861
పపరర: పడభబకర వసట అలల

94-245/1158

తసడడ:డ సససదర రరవప వసట అలల
ఇసటట ననస:24-37-49
వయససస:25
లస: పప
94-245/1160

654
NDX2809218
పపరర: అరరణ వనపససట

94-245/1161

భరస : వనసకట రరడడడ వనపససట
ఇసటట ననస:24-37-60
వయససస:23
లస: ససస స
94-245/1351

భరస : ననగభల మర బసడ
ఇసటట ననస:24-37-116
వయససస:18
లస: ససస స
94-32/1037

94-245/1138

తసడడ:డ యయసస బబబభ మలర శశటట
ఇసటట ననస:24-36-115
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వనపససట
ఇసటట ననస:24-37-60
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-37-95
వయససస:51
లస: ససస స
658
NDX3149499
పపరర: ఈశశర రరవప వషష
ష మలకల

94-245/1139

తసడడ:డ ససడనడ రరవప వసట అలల
ఇసటట ననస:24-37-49
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వనపససట
ఇసటట ననస:24-37-60
వయససస:61
లస: ససస స
655
SQX2397537
పపరర: ససభనబ షపక

641
NDX2719979
పపరర: సరతనజ షపక

636
NDX2891018
పపరర: లకడక గగగభల

భరస : ఆకలల వనసకటటశ
ఇసటట ననస:24-36-104 INDIRA GANDHI NA
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:24-37-30
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:24-37-46
వయససస:22
లస: పప
652
NDX2925980
పపరర: ఈగమక వనపససట

94-240/666

భరస : జన బబష సయద
ఇసటట ననస:24-37-3
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:24-37-12
వయససస:19
లస: పప
649
NDX2957454
పపరర: ఆరగఫ షపక

638
NDX2833903
పపరర: వనసకయమక అలర

94-245/1153

భరస : ఆసజనవయభలల గగగభల
ఇసటట ననస:24-36-100/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:24-36-109
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబన సయద
ఇసటట ననస:24-36-141
వయససస:30
లస: ససస స
646
NDX3131240
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/1051

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప అలర
ఇసటట ననస:24-36-102/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక ననయభడడ తషమకల
ఇసటట ననస:24-36-108
వయససస:20
లస: పప
643
NDX3286465
పపరర: మహససనన సయద

635
NDX2667020
పపరర: పడసరద కసకణనల

633
NDX3021375
పపరర: జజఖత మలరస

భరస : రరజ చచచతనఖ మలరస
ఇసటట ననస:24-36-97
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదశకనస కసకణనల
ఇసటట ననస:24-36-100
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప అలర
ఇసటట ననస:24-36-102/A
వయససస:53
లస: పప
640
NDX2647030
పపరర: ససమసత తషమకల

94-245/1152

తసడడ:డ గగవసదస జరటట
ఇసటట ననస:24-36-97
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసదదశకనస కసకణనల
ఇసటట ననస:24-36-100
వయససస:22
లస: పప
637
NDX2833929
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప అలర

632
NDX3030236
పపరర: శకనవరసరరవప జరటట

657
NDX3283926
పపరర: ననగభల మర బసడ

94-245/1354

తసడడ:డ పసదద వల బసడ
ఇసటట ననస:24-37-116
వయససస:26
లస: పప
94-193/1214

660
SQX1289363
పపరర: కకషష మమరరస భభవనగరరర

95-151/23

తసడడ:డ భబనస మమరరస భభవనగరరర
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:43
లస: పప
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MLJ2747996
పపరర: రరజఖలకడక� గరల�
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95-152/54

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:36
లస: ససస స

662
SQX1629486
పపరర: వహహద సయఖద

భరస : మభనశరర సయఖద
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:44
లస: ససస స

664
AP151000561042
పపరర: మసగమక పపలలససగభజర

95-152/57

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:50
లస: ససస స

665
SQX1369900
పపరర: రరమ ససత గగల

94-241/56

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:24-3087
వయససస:25
లస: పప

668
NDX3148251
పపరర: ససరరసదడ బబబభ గరరక

94-131/252

తసడడ:డ శసకర గగగభలపరటట
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:28
లస: ససస స

671
JBV2677052
పపరర: మమత రరయపరటట

94-131/255

తసడడ:డ రరసబబబభ బబ లర
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:30
లస: పప

674
JBV2705127
పపరర: రసగరరవప రరయపరటట

తసడడ:డ కకకషషమమరరస పరరచనరర
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:52
లస: పప
94-131/261

భరస : బసవవశశర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:25-2-135
వయససస:59
లస: ససస స

680
NDX2051050
పపరర: హహమ సససదర బబ గర వరపప

94-131/253

94-131/264

తసడడ:డ ససబబ రరయభడడ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:25-2-135
వయససస:64
లస: పప

94-131/256

Deleted

భరస : రరజ బబససవవమభల
ఇసటట ననస:25-4-5
వయససస:38
లస: ససస స

94-233/1116

669
NDX2277390
పపరర: ననగలకడక తడపపరమలలర

94-131/233

672
NDX0923516
పపరర: Anasuya Katikala

94-131/254

675
JBV2705093
పపరర: శకనవరసరరవప మభతస వరపప

94-131/259

678
AP151010354093
పపరర: వరససదతవవరక ఉదదరరజ

94-131/262

681
NDX2152809
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ మమరరస
గగటటటట
తసడడ:డ శక కకషష పతసజల గగటటటట
ఇసటట ననస:25-2-135
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబభ గసటటల
ఇసటట ననస:25-5-318
వయససస:25
లస: పప

94-131/263

94-131/776

భరస : రరమ చసదడ మజర
ఇసటట ననస:25-3-16
వయససస:45
లస: ససస స
94-131/915

తసడడ:డ అపలనన అడపరక
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:42
లస: పప
689
NDX3118023
పపరర: ననగరశశరరవప గసటటల

94-131/260

తసడడ:డ రరమలకకకషషరరజ ఉదదరరజ
ఇసటట ననస:25-2-134
వయససస:65
లస: పప

94-131/265 684
683
NDX1416420
NDX2802320
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప కసదదమళళ
పపరర: జమభన మజర

686
NDX3258811
పపరర: రమలరరవప అడపరక

94-131/257

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మభతస వరపప
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:25-2-136
వయససస:25
లస: పప
94-233/989

94-131/232

భరస : వనసకట రరమయఖ కటటకరల
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవవశశర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:25-2-135
వయససస:34
లస: పప

682
NDX2051134
పపరర: బసవవశశరరరవప బబ గర వరపప

666
NDX2520393
పపరర: రరకరశ కకవ

భరస : వనసకటటసశర రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:25-1-6F NO :3 SAMATHA APTS
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మభతస వరపప
ఇసటట ననస:25-2-134
వయససస:47
లస: ససస స

679
NDX1607318
పపరర: ననగలకడక బబ గర వరపప

తసడడ:డ రరమసరశమ అడప
ఇసటట ననస:25-4-34/5
వయససస:63
లస: పప

94-237/852

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:52
లస: పప

94-131/258 677
676
JBV2705101
JBV2677060
పపరర: జగన మహనరరవప పరరచనరర
పపరర: లకడక మభతస వరపప

95-152/56

తసడడ:డ రమణ కలమలర కకవ
ఇసటట ననస:24-91-18/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : రసగరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-2-133
వయససస:46
లస: ససస స

673
NDX0916114
పపరర: శకనవరస బబ లర

688
NDX2985604
పపరర: రసబబబభ అడప

95-152/58

భసధసవప: ననగ లకడక వనచఫ
ఇసటట ననస:24_22_83
వయససస:41
లస: పప

670
NDX0923557
పపరర: పపడమకలమలరర గగగభలపరటట

663
SQX1041870
పపరర: లకడక కకనపరరడడ

భరస : చచననకరశవరరడడడ కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వవణభ గగపరల రరవప గగల
ఇసటట ననస:24-56-256
వయససస:53
లస: ససస స

667
NDX2255982
పపరర: సలస షపక

685
NDX2646925
పపరర: భబరత బబససవవమభల

95-152/55

687
NDX2654499
పపరర: శక పదకజ తరరణణ

94-237/786

భరస : సతశ బబబభ తరరణణ
ఇసటట ననస:25-4-31
వయససస:36
లస: ససస స
94-123/561

690
NDX2085323
పపరర: సరయ దదపసక వవమమలపఅల

94-131/435

తసడడ:డ నవన కకశశర వవమమలపఅల
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:24
లస: ససస స
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691
NDX1460096
పపరర: లకడక శరకవరణణ వవమమలపఅల

94-131/436

తసడడ:డ నవన కకశశర వవమమలపఅల
ఇసటట ననస:25-6-211
వయససస:26
లస: ససస స
694
NDX2621878
పపరర: మభగర పడవలర క దనసరర

94-130/712

695
NDX2534998
పపరర: సరయ సతశ కలసచల

94-130/156

698
NDX3274024
పపరర: ససవరష లత దతవ ససవరకవ

తసడడ:డ ససలమలన బబష మహమకద
ఇసటట ననస:25-8-375
వయససస:20
లస: ససస స
94-130/157

94-205/11

94-205/829

94-205/888

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-10-88 2ND LINE
వయససస:42
లస: పప

710
NDX2803377
పపరర: సరయ బసడరర

713
NDX3289022
పపరర: ననగ మలర శశరర చలర

94-205/832

716
NDX2843811
పపరర: మలర శశరర అరరగభల

94-205/889

719
NDX2800829
పపరర: వజయలకడక బతష
స ల
తసడడ:డ మహలకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-89
వయససస:29
లస: ససస స

699
NDX3274032
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ససవరకవ

94-131/923

702
NDX2819761
పపరర: శకరరమ మమరరస తషభబటట

94-130/771

705
NDX2530038
పపరర: తరరమల ఎరరగభల

94-205/9

తసడడ:డ మసరసన ఎరరగభల
ఇసటట ననస:25-10-6
వయససస:23
లస: ససస స
94-205/879

708
NDX2380608
పపరర: మణణకసఠ పలర పప

94-205/12

తసడడ:డ శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:25-10-25
వయససస:22
లస: పప
94-205/886

711
NDX2959005
పపరర: పసచచమక బసడరర

94-205/887

భరస : వశ బసడరర
ఇసటట ననస:25-10-30
వయససస:18
లస: ససస స
94-205/1036

714
NDX2662575
పపరర: సలలకన రరజ తననరర

94-205/831

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:25-10-41/A
వయససస:20
లస: పప
94-205/891

భరస : బబనరరర అరరగభల
ఇసటట ననస:25-10-75
వయససస:34
లస: ససస స
94-205/892

94-130/155

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషభబటట
ఇసటట ననస:25-9-33
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:25-10-36/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:25-10-41/A
వయససస:20
లస: పప
718
NDX3159860
పపరర: కకసడలల ఒసటటపపల

94-130/713

తసడడ:డ సరయ కలమలర బసడరర
ఇసటట ననస:25-10-30
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-36
వయససస:30
లస: ససస స
715
NDX2644631
పపరర: సరలకనరరజ తననరర

707
NDX2886174
పపరర: భవన ఒసటటపపల

696
JBV2696656
పపరర: రరజఖలకడక రరయ�

తసడడ:డ మలలఖదదడ ససవరకవ
ఇసటట ననస:25-8-32 2nd lane
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-10-11
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస మలలర ల
ఇసటట ననస:25-10-29
వయససస:56
లస: పప
712
NDX2739845
పపరర: ననగమలలర శశరర చలర

94-131/922

తసడడ:డ గగవసదస ఇరరగభల
ఇసటట ననస:25-10-5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఎరరగభల
ఇసటట ననస:25-10-6
వయససస:21
లస: పప
709
NDX2632149
పపరర: వనసకట రమణ మలలర ల

704
NDX2768448
పపరర: కలలఖణణ ఇరరగభల

94-131/786

భరస : సరఁబశవరరవప �
ఇసటట ననస:25-7-253
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటపలయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:25-9-14
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-9-35
వయససస:52
లస: పప
706
NDX2531085
పపరర: అజయ కలమలర ఎరరగభల

94-131/521

భరస : పపరష చసదడ రరవప ససవరకవ
ఇసటట ననస:25-8-32 2nd lane
వయససస:44
లస: ససస స

94-131/703 701
700
NDX2712305
NDX2686749
పపరర: మహబమబబ జహహరర మహమకద
పపరర: రమదతవ మటటట పలర

693
NDX3094935
పపరర: ననరజహన షపక

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:25-07-26
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:25-7-253
వయససస:59
లస: పప

703
AP151010339487
పపరర: శకనవరసశకధరకలమలర గగవసదస

94-131/437

భరస : మభరళ కకషష వడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-6-212
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యతరరజలల దనసరర
ఇసటట ననస:25-7-25
వయససస:19
లస: ససస స
697
JBV2696458
పపరర: వరపడసరద గణణససన�

692
NDX1459826
పపరర: ఉమల లకడక వడర మమడడ

717
NDX2804292
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలసచనల

94-217/753

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కలసచనల
ఇసటట ననస:25-10-84
వయససస:43
లస: పప
94-217/754

720
NDX2891158
పపరర: వనసకటరరవమక బబలరస కకసడ

94-205/893

భరస : సరసబయఖ బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:25-10-95
వయససస:71
లస: ససస స
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94-205/1034

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:25-10-97
వయససస:21
లస: ససస స
724
NDX3024627
పపరర: శరత జజగభ

94-204/844

తసడడ:డ వనసకయఖ జజగభ
ఇసటట ననస:25-10-112
వయససస:35
లస: పప
727
NDX2676443
పపరర: ననగరశశరరరవప సరలలటట

94-214/702

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:25-10-166
వయససస:52
లస: ససస స
733
NDX2800712
పపరర: మలర శశరర మలర

94-217/750

94-205/894

94-215/5

94-215/987

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ ఉడడమభల
ఇసటట ననస:25-16-87
వయససస:30
లస: పప

731
NDX2809788
పపరర: లకడక ననరరయణ కకసడపలర

734
NDX2800720
పపరర: వజయ కకషష మలర

737
NDX3268455
పపరర: ససభబన షపక

740
NDX3265030
పపరర: శకదతవ వనమభల

743
NDX2679991
పపరర: శకనవరస రరవప ఒరరస

94-240/668

746
NDX2804326
పపరర: ససరరశ దసడత

94-205/884

749
NDX2631034
పపరర: మహహశశరర కకటరరడడడ
భరస : ననగ పవన కలమలర కకటరరడడ
ఇసటట ననస:25-16-100/A
వయససస:27
లస: ససస స

94-217/748

732
NDX2800704
పపరర: నరసససహ రరవప మలర

94-217/749

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:56
లస: పప
94-217/751

735
NDX2830081
పపరర: మధవ మలలర ల

94-205/885

భరస : శవ మలలర ల
ఇసటట ననస:25-10-1998
వయససస:20
లస: ససస స
94-215/1218

738
NDX3262235
పపరర: శకకరసత శరరగరరర

94-214/954

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలలరర
ఇసటట ననస:25-12-187
వయససస:30
లస: పప
94-217/921

741
NDX3103181
పపరర: సరసశత బకకకసరమ

94-204/845

భరస : రరమ కకషష బకకకసరమ
ఇసటట ననస:25-14-44
వయససస:25
లస: ససస స
94-216/706

744
NDX2290476
పపరర: షరహహన ససలలసనన షపక

94-116/34

తసడడ:డ జకరరయల అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:25-16-27, SRINIVASA TOWER
వయససస:23
లస: ససస స
94-109/786

తసడడ:డ సరయబబబబ దసడత
ఇసటట ననస:25-16-70
వయససస:36
లస: పప
94-218/778

729
NDX2800647
పపరర: శవ కలసచనల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:25-10-161
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:25-16-25/3
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరసజనవయభలల బటటట
ఇసటట ననస:25-16-50/15
వయససస:34
లస: ససస స
748
NDX2804490
పపరర: వనసకట రరడడడ ఉడడమభల

94-217/747

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:25-13-33
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:25-15-116/A
వయససస:20
లస: ససస స
745
NDX3125291
పపరర: అనసజయ బబ ణస

728
NDX2800654
పపరర: కలమలరర కలసచనల

94-205/880

తసడడ:డ బభడడ వరనకననవథ
ఇసటట ననస:25-10-123
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-72
వయససస:48
లస: పప

భరస : లల కకషష కకరరబలర
ఇసటట ననస:25-12-974
వయససస:26
లస: ససస స
742
NDX2759744
పపరర: అనసషర చతసబబటట

726
NDX3215381
పపరర: శరత బబబభ వరనకననవథ

94-215/986

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగభర వల షపక
ఇసటట ననస:25-11-78
వయససస:30
లస: ససస స
739
NDX1821207
పపరర: ససజన కకరరబలర

725
NDX3119807
పపరర: అననపపరష మరరకసటట

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:25-10-169
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:43
లస: ససస స
736
NDX2992675
పపరర: హజరర షపక

తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:25-10-105
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:25-10-161
వయససస:38
లస: ససస స
94-205/883

94-205/1033

తసడడ:డ హరర బబబభ
ఇసటట ననస:25-10-104 new 84-12-936
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప మరరకసటట
ఇసటట ననస:25-10-112
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప సరలలటట
ఇసటట ననస:25-10-141
వయససస:37
లస: పప
730
NDX3150620
పపరర: కకసడడశశటట ధన లకడక

94-205/1040 723
722
NDX2581973
NDX3286739
పపరర: చనన వనసకటటశశరరలల యరకసశశటట
పపరర: రమదతవ డడసదస

747
NDX3253119
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-110/1336

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-75/2
వయససస:31
లస: పప
94-109/746

750
NDX2707248
పపరర: పదక కసచరర

94-109/747

భరస : రరజరసదడ కలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:25-16-105
వయససస:42
లస: ససస స
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NDX2533438
పపరర: మహహష రరవలశశటట
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94-109/4

తసడడ:డ వనసకటరరవప రరవలశశటట
ఇసటట ననస:25-16-105/A
వయససస:25
లస: పప
754
NDX2931681
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఏవపరర

94-214/765

94-217/756

94-127/846

94-214/935

94-127/845

94-214/703

94-129/356

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:25-17-337
వయససస:36
లస: పప

764
NDX2712016
పపరర: వనసకట రమణమక ననగగఠర

767
NDX2461085
పపరర: నరకల దనటర

770
NDX2680189
పపరర: శకనవరసరరరవప గభడతడటట

773
NDX2804904
పపరర: షపక మసరసన బ

94-214/766

776
NDX2680387
పపరర: అయయషర బబగభమ షపక

94-127/848

779
NDX2678977
పపరర: శకనవరసరరవప నలకసటస
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-17-382
వయససస:74
లస: పప

759
NDX2941797
పపరర: వణ జరససస మలరరగరపపడడ

94-205/895

762
NDX3290228
పపరర: రరజరశ పప దదల

94-217/944

765
NDX3221124
పపరర: గఫపర షపక

94-215/1190

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-17-101/A
వయససస:63
లస: పప
94-127/25

768
NDX2680353
పపరర: తలక
ర రర శవ

94-215/868

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-17-119/8
వయససస:34
లస: పప
94-214/704

771
NDX3248424
పపరర: తతజ శక వసర

94-214/924

తసడడ:డ జజఖత బబస వసర
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:26
లస: ససస స
94-215/989

774
NDX2680684
పపరర: జజససకన షపక

94-214/705

భరస : నజర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:25-17-160
వయససస:24
లస: ససస స
94-215/869

తసడడ:డ జమల వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-273/B
వయససస:18
లస: ససస స
94-217/5

94-217/755

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:25-17-156
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:25-17-269
వయససస:68
లస: ససస స
778
NDX2457596
పపరర: సమర షపక

94-216/838

తసడడ:డ పసదద పపతచచయల గభడతడ టట
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమ కకషష సరదదనవన
ఇసటట ననస:25-17-141
వయససస:32
లస: ససస స
775
NDX2866291
పపరర: కకటటశశరమక వకకలగడడ

761
NDX3259967
పపరర: నగరరజ కలమలరర పప దదల

756
NDX2804284
పపరర: వనసకటమక వరనఅలల

తసడడ:డ శవ మలరరగరపపడడ
ఇసటట ననస:25-17-1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరజ దనటర
ఇసటట ననస:25-17-116/B
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయభలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:39
లస: ససస స
772
NDX0741439
పపరర: శశశత గరసజపలర

94-215/988

భరస : చచదరర ననగగఠర
ఇసటట ననస:25-17-78
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస ననలర కరర
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:48
లస: ససస స
769
NDX2680627
పపరర: లకడక కలమలరర ఓరరచ

758
NDX2941623
పపరర: ననగమణణ కలరసగగ

94-109/748

భరస : వనసకటటశశరరర వరనఅలల
ఇసటట ననస:25-16-184
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకయఖ కలపలల
ఇసటట ననస:25-17-59
వయససస:28
లస: పప
766
NDX2713782
పపరర: కకటటశశరమక ననలర కరర

94-215/1221

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:25-16-303
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరజ దటర
ఇసటట ననస:25-17-13
వయససస:68
లస: పప
763
NDX3253408
పపరర: వర బడహకస కలపలల

755
NDX3275781
పపరర: రరబబన పచ గగరర

753
NDX2653251
పపరర: మధసమత ఆరరదల

తలర : కలలఖణణ ఆరరదల
ఇసటట ననస:25-16-137
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శసషరన పచ గగరర
ఇసటట ననస:25-16-161
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:20
లస: పప
760
NDX2590065
పపరర: మలపప రరజ దటర

94-244/1204

తసడడ:డ బభజర షపక
ఇసటట ననస:25-16-107/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:25-16-154/1
వయససస:30
లస: పప
757
NDX2800662
పపరర: వనసకట రరవప కలసచనల

752
NDX2673218
పపరర: ననగమర బఇవనచ షపక

777
NDX2595338
పపరర: శక లకడక గభడడవరడ

94-127/847

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:25-17-331/B
వయససస:29
లస: ససస స
94-216/707

780
NDX2680544
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అనకదద

94-214/706

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:25-17-459/a
వయససస:68
లస: పప
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781
NDX3029253
పపరర: రమదతవ కరవటట
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94-205/896

782
NDX2640167
పపరర: భవనస యశశసత రరడడడ

భసధసవప: శకనవరస కరవటట
ఇసటట ననస:25-17-492 new 84-12-945
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : భవనస ఆదదలకడక
ఇసటట ననస:25-18-2/0
వయససస:19
లస: పప

784
NDX3047206
పపరర: సరయ గగఠగకర పప ల

785
NDX2924496
పపరర: నరసససహ మమరరస యయలకచరగ

94-214/786

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప ల
ఇసటట ననస:25-18-2
వయససస:26
లస: ససస స
787
NDX2890614
పపరర: నరసససహరరవప పప ల

94-214/788

94-214/4

94-131/693

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:25-18-8/20
వయససస:21
లస: ససస స
796
NDX3201704
పపరర: వససత లకడక కకసడనరర

94-214/836

94-214/790

94-214/5

792
SQX1964097
పపరర: పపరష చసదడ రరవప లకకరరజ

794
NDX3165800
పపరర: కకటటశశర రరవప పప తతరర

795
NDX3170289
పపరర: మధవ పప తతరర

భరస : చసదడ శశఖర మసగర శశటట
ఇసటట ననస:25-18-11/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-214/777
802
NDX3199676
పపరర: దతస సరయ శకనవరస బబబభ
రరజపరలలస
తసడడ:డ రరమమహన రరవప రరజపరలలస
ఇసటట ననస:25-18-14
వయససస:20
లస: పప

803
NDX2355212
పపరర: అసజల అననన

94-214/834

806
NDX3268034
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపల
తసడడ:డ ససబబయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:25-18-16/1
వయససస:85
లస: పప

808
NDX3296043
పపరర: రసగ రరవప పపలలర టకలరరస

809
NDX2906709
పపరర: తనటటకకసడ ఆదదననరరయణ
తసడడ:డ తనటటకకసడ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:25-18-17
వయససస:67
లస: పప

95-217/18

94-214/835

భరస : కకటటశశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:49
లస: ససస స
94-214/837

798
NDX3179413
పపరర: రరమభ పప తతరర

94-214/838

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:26
లస: పప
94-214/769

801
NDX3169349
పపరర: రరమ ససత పలర పప తష

94-214/776

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:25-18-14
వయససస:53
లస: ససస స
94-214/6

భరస : ససబడమణఖస అననన
ఇసటట ననస:25-18-16
వయససస:39
లస: ససస స

94-214/707
805
NDX2631133
పపరర: వనసకట శవ ననగ సరయ కలమలర
చసత
తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప చసత
ఇసటట ననస:25-18-16
వయససస:18
లస: పప
94-214/991

789
NDX2830065
పపరర: సరసశత జలర

తసడడ:డ చకకపరణణ లకకరరజ
ఇసటట ననస:25-18-7 MAIN ROAD
వయససస:28
లస: పప

800
NDX2781581
పపరర: పన కలమలరర మసగర శశటట

94-214/3

భరస : రరజగగపరల రరవప జలర
ఇసటట ననస:25-18-2/C
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస అరవటట
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:32
లస: పప
94-216/771

786
NDX2484517
పపరర: సతఖననరరయణ ఆతకకకరర

తసడడ:డ లలకననథచనరరఖలల చసతలకరర
ఇసటట ననస:25-18-3/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస కలలఖణ అరవటట
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: యమభన వరణణ తమరర
ఇసటట ననస:25-18-16/A
వయససస:85
లస: పప

94-214/789

791
NDX2355246
పపరర: రరజరసదడ కలమలర చసతలకరర

797
NDX2781995
పపరర: శకనవరస కలలఖణ అరవటట

94-214/785

తసడడ:డ పసచచయఖ ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:25-18-2/2 1ST LANE 1ST CRO
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ మమరరస అమసచ
ఇసటట ననస:25-18-9
వయససస:40
లస: ససస స
799
NDX2901122
పపరర: వనజ అరవటట

94-214/787

తసడడ:డ కకషష మమరరస జలర
ఇసటట ననస:25-18-2/C
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ కకసడపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-2/D
వయససస:20
లస: ససస స
793
NDX2594463
పపరర: మలబభన షపక

788
NDX2830164
పపరర: రరజగగపరల రరవప జలర

783
NDX3050903
పపరర: లకడక నరసససహ యయచనరర

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల యయచనరర
ఇసటట ననస:25-18-2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల యయలకచరగ
ఇసటట ననస:25-18-2/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప ల
ఇసటట ననస:25-18-2/A
వయససస:33
లస: పప
790
NDX2523199
పపరర: కకరస ర కకసడపరరడడడ

94-214/709

804
NDX2530384
పపరర: వనసకట అసజన లకకత అననన

94-214/7

తసడడ:డ లకడక నరసససహరరవప అననన
ఇసటట ననస:25-18-16
వయససస:21
లస: ససస స
94-216/847

94-215/1020

94-215/1019
807
NDX2871390
పపరర: శవ ననగ మలలశశరమక
చతనసనబబ ఈనన
భరస : సతఖననరరయణ చతనసనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-18-16/3
వయససస:37
లస: ససస స

810
NDX2855856
పపరర: సససదరర శశల బబ మకశశటట

94-214/778

భరస : నగరశశరరరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:25-18-17/A
వయససస:69
లస: ససస స
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811
NDX2970564
పపరర: వనసకట శకధర బబ మకశశటట

94-214/779

తసడడ:డ నగరశశరరరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:25-18-17/A
వయససస:46
లస: పప
814
NDX3064318
పపరర: బదరర ననరరయణ కపసలలవరణణ

94-214/781

94-214/784

94-215/1022

94-214/958

94-214/792

821
NDX3145323
పపరర: మననవ నగరజ

824
NDX3265618
పపరర: ఆనసద బబబభ చకరక

827
NDX3210689
పపరర: ఁన పరరచరర

830
NDX2684041
పపరర: మలర శవ లసగరశశరరరవప

94-214/10

833
NDX2931806
పపరర: ఆరరణ పడశరసత పరలశశటట

భరస : వనసకటబ దదలప పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-18-36/2A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపవరపప వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-36/8
వయససస:68
లస: పప

94-216/846

94-217/757

94-214/710

839
SQX2042232
పపరర: జయ చసదడ వర
తసడడ:డ నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:25-18-37
వయససస:19
లస: పప

94-215/1021

822
NDX2524163
పపరర: మసరసన రరవప కరశనకకట

94-214/8

825
NDX3005048
పపరర: తతజరశశర అసబడడపపడడ

94-214/791

828
NDX2894269
పపరర: భవరన మలలర

94-212/968

భరస : శవ లసగరశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-18-34
వయససస:32
లస: ససస స
831
NDX2484541
పపరర: భరత మభచస

94-214/9

తసడడ:డ కకటయఖ మభచస
ఇసటట ననస:25-18-35
వయససస:20
లస: పప
94-214/793

834
NDX2931665
పపరర: వనసకటబ దదలప పరలశశటట

94-215/1024

తసడడ:డ రఘభ పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-18-36/2
వయససస:27
లస: పప
94-214/11

భరస : గగపవరపప హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:25-18-36/8
వయససస:53
లస: ససస స
94-214/13

819
NDX3121399
పపరర: పపలబసడర లకడక కసఠమక

తలర : జజనకక జజనకక
ఇసటట ననస:25-18-26
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రఘభ పరలశశటట
ఇసటట ననస:25-18-36/2
వయససస:25
లస: పప

94-214/711 836
835
NDX2680122
NDX2484582
పపరర: వనసకట సరయ హనషర పరలశశటట
పపరర: గగపవరపప రరమభలమక

94-214/783

తసడడ:డ లకడకననరరయన కరశనకకట
ఇసటట ననస:25-18-22/A
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-18-34
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజజ పడసరద రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:25-18-36/1
వయససస:62
లస: ససస స

838
NDX2484574
పపరర: గగపవరపప హనసమసత రరవప

94-215/1023

Deleted

94-213/992

816
NDX3048949
పపరర: మధవ లత కపసలలవరణణ

భరస : ననగరశశరరవప
ఇసటట ననస:25-18-21/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఁన పరరచరర
ఇసటట ననస:25-18-30
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ లసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-18-34
వయససస:32
లస: ససస స
832
NDX2355170
పపరర: వనసకట ససవరష పప లశశటట

94-215/6

తసడడ:డ గజరసదడ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:25-18-22/A
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఁన పరరచరర
ఇసటట ననస:25-18-30
వయససస:18
లస: పప
829
NDX2854651
పపరర: మలలర భవరన

818
NDX2484723
పపరర: వర రవ కలమలర

94-214/708

భరస : బదరర ననరరయణ కపసలలవరణణ
ఇసటట ననస:25-18-18
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-18-21/1,
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆనసద బబబభ చకరక
ఇసటట ననస:25-18-22/A
వయససస:41
లస: ససస స
826
NDX3193661
పపరర: ఁన పరరచరర

94-214/782

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:25-18-19/A
వయససస:45
లస: పప

భరస : నగరజ మననవ
ఇసటట ననస:25-18-21/1
వయససస:32
లస: ససస స
823
NDX3263845
పపరర: అపరష చకరక

815
NDX3071453
పపరర: పదకజ తతలగణణడడ

813
NDX2646784
పపరర: మణణ మహ లకడక దదపసక కకన

తసడడ:డ పడసరద కకన
ఇసటట ననస:25-18-18
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర తతలగణణడడ
ఇసటట ననస:25-18-18
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:25-18-18/1
వయససస:62
లస: పప
820
NDX3145786
పపరర: లలలల ససజనఖ

94-214/780

భరస : వనసకట శకధర బబ మమకసపత
ఇసటట ననస:25-18-17/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కపసలలవరణణ
ఇసటట ననస:25-18-18
వయససస:50
లస: పప
817
NDX2742674
పపరర: హనసమసత రరవప కరకరర

812
NDX2970572
పపరర: సరయ ససజనఖ బబ మకశశటట

95-217/775

837
NDX2484590
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
గగపవరపప
తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:25-18-36/8
వయససస:39
లస: పప

94-214/12

840
NDX2457935
పపరర: మణణకసఠ వనసపరటట

94-214/14

తసడడ:డ శసకర వనసపరటట
ఇసటట ననస:25-18-37/1, 7TH LANE
వయససస:25
లస: పప
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841
NDX2983963
పపరర: మధసససధనరరవప శసగసశశటట

94-217/758

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-38/2
వయససస:43
లస: పప

842
NDX2484566
పపరర: గగపవరపప ససజజత

94-214/15

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ గగపవరపప
ఇసటట ననస:25-18-38/8
వయససస:34
లస: ససస స

843
NDX2355196
పపరర: శరకవణ శరక పసనననసబటర

94-214/16

తసడడ:డ గణణశ శరక పసనననసబటర
ఇసటట ననస:25-18-39
వయససస:22
లస: పప

94-214/794 845
94-214/795 846
844
NDX3212677
NDX3179660
NDX2764744
పపరర: కలమలరర వరలకడక దతవ ఎరకసశశటట
పపరర: కలమలరర వరలకడక దతవ యరకసశశటట
పపరర: శకకరసత కకటబటవరరగ

Deleted

తసడడ:డ మదససనధన రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-39/2
వయససస:22
లస: ససస స
847
NDX3286994
పపరర: సతఖ వరణణ మభతనఖల

94-214/982

భరస : సతఖ రవ మభతనఖల
ఇసటట ననస:25-18-39/2
వయససస:36
లస: ససస స
850
NDX3288123
పపరర: దసరర భవన లకకకజ

94-215/1228

94-214/799

భరస : భబణభ తడననథ ఠగడడమఅలల
ఇసటట ననస:25-18-41/1
వయససస:26
లస: ససస స
856
NDX2756740
పపరర: నవన మమడడ

94-214/800

94-214/976

94-214/946

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-18-44/4
వయససస:56
లస: పప

94-214/17

94-214/948

భరస : సరయ శరక పసనమబతనర
ఇసటట ననస:25-18-39/A
వయససస:21
లస: ససస స

854
NDX2669844
పపరర: లకడక ననరరయణ మమడడపలర

855
NDX0135558
పపరర: నరకద� మభతకన�

94-215/895

857
NDX2969475
పపరర: నవన మమడడ

860
NDX2633774
పపరర: ననగ మణణ గగనసగభసటర

863
NDX2557395
పపరర: ఈశశర కలమలర మమడ

866
NDX3194032
పపరర: అనసష కనన

869
NDX2721579
పపరర: మహలకడక కకతస పలర
భరస : నరస రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:25-18-44/4
వయససస:37
లస: ససస స

94-214/798

94-218/197

తసడడ:డ రవ కలమలర�
ఇసటట ననస:25-18-41/3
వయససస:33
లస: ససస స
94-214/801

858
NDX3212248
పపరర: శక హరర

94-214/802

తసడడ:డ అజయ కలమర
ఇసటట ననస:25-18-42/1
వయససస:27
లస: పప
94-214/712

861
NDX2633782
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గగనసగభసటర

94-215/896

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగనసగభసటర
ఇసటట ననస:25-18-42/2
వయససస:47
లస: పప
94-215/897

864
NDX2665784
పపరర: ధరణణ సససధస బబపతష

94-214/713

తలర : కకటటశశరరమక
ఇసటట ననస:25-18-44
వయససస:18
లస: ససస స
94-214/803

తసడడ:డ రరమయఖ కనన
ఇసటట ననస:25-18-44/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-214/804

852
NDX2807600
పపరర: కమలకలమలరర పసనమబతనర

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష రరవప తనదదవరక
ఇసటట ననస:25-18-39/3 OLD NUMBER , 8
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరస పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:25-18-43/a
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జజగర
ఇసటట ననస:25-18-44
వయససస:23
లస: పప
868
NDX2755932
పపరర: నరస రరజ కకతస పలర

851
NDX2459626
పపరర: జగదదశ ననయభడడ తనదదవరక

94-214/981

తసడడ:డ చనన కకట సతఖననరరయణ మభతనఖల
ఇసటట ననస:25-18-39/2 4/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప గగనసగభసటర
ఇసటట ననస:25-18-42/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడయఖ కకట
ఇసటట ననస:25-18-43
వయససస:87
లస: పప
865
NDX3259777
పపరర: సరయ రరజరశ జజగర

849
NDX3286986
పపరర: సతఖ రవ మభతనఖల

94-214/797

తలర : రరధరరణణ మమడడ
ఇసటట ననస:25-18-42
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమలర తతట
ఇసటట ననస:25-18-42/1
వయససస:23
లస: పప
862
NDX3259124
పపరర: ససరఖననరరయణ కకట

848
NDX3206034
పపరర: భబరర వ ఫణణసదడ కసదగటర

తసడడ:డ దకడణనమమరరస
ఇసటట ననస:25-18-41/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప మమడడ
ఇసటట ననస:25-18-42
వయససస:19
లస: ససస స
859
NDX3283454
పపరర: శక తతజ తతట

తసడడ:డ రమణ కకటబటవరరగ
ఇసటట ననస:25-18-39/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస కసదగటర
ఇసటట ననస:25-18-39/2-4/a
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ లకకకజ
ఇసటట ననస:25-18-39/2 4/A
వయససస:26
లస: ససస స
853
NDX2867166
పపరర: గగత ఠగడడమఅలల

తసడడ:డ మధససనధనన రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-39/2
వయససస:22
లస: ససస స

94-214/796

867
NDX2484616
పపరర: వజయ లకడక కనన

94-215/7

భరస : వరరణ తతజ కలమలర కనన
ఇసటట ననస:25-18-44/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-214/805

870
NDX3073822
పపరర: nvss manasa గగనపలర

94-214/806

తసడడ:డ ఎసఎసఎస కలమలర గమడ
ఇసటట ననస:25-18-44/4
వయససస:28
లస: ససస స
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871
NDX3145752
పపరర: హనసమసత రరవప బతషల

94-216/762

Deleted

తసడడ:డ రమలసజనఉలక బతషల
ఇసటట ననస:25-18-44/4
వయససస:34
లస: పప
874
NDX3204310
పపరర: ససమ కటకరరజ

94-214/808

872
NDX2484491
పపరర: లకడక దసరర కలసచ

94-214/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచ
ఇసటట ననస:25-18-44 4TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స
875
NDX3279593
పపరర: జయసత కకనవనపరత

94-214/972

తలర : శక లకడక ససకలల
ఇసటట ననస:25-18-45
వయససస:21
లస: పప

877
NDX3190543
పపరర: బసదస భవఖ శరణస

878
NDX2457844
పపరర: వనసకట వసశ గగకలల హనసమసత
రరవప పససడచల
తసడడ:డ చకకపరణణ పససడతల
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:25-18-46/a
వయససస:18
లస: ససస స
880
NDX1970830
పపరర: పపషరలవత కసదగటర

886
NDX3261302
పపరర: ససమఖ ఇసకకలల

879
NDX2222040
పపరర: లకడక అలలఖఖ కసదగటర

94-215/75

భరస : లకడక వనసకట రరజరష కసదగటర
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:29
లస: ససస స
94-215/899
882
NDX2658375
పపరర: ననగ వనసకట లకడక కకరస ర ససధ
పససడచల
తసడడ:డ వనసకట హనసమసత కలమలర పససడచల
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:25
లస: ససస స

94-214/18

884
NDX2678134
పపరర: దసరరర లకడక శరకవఖ శరణస

94-214/714

885
NDX2484624
పపరర: వనసకట మహన రరమ కకషష
శరణస
తసడడ:డ కకషప ర కలమలర శరణస
ఇసటట ననస:25-18-48/1
వయససస:23
లస: పప

94-215/292

888
NDX1594424
పపరర: యవ ననగ జజఖత గసటసరల

భరస : ననగ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-48/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-214/811

తసడడ:డ బడహకస రరజ కకసడనడజ
ఇసటట ననస:25-18-51
వయససస:52
లస: పప

887
NDX1594374
పపరర: ననగమణణ గసటసరల

890
NDX2756518
పపరర: వనసకట కలమలరర కకసడనడజ

94-214/813
891
NDX3088531
పపరర: కలమలర చసదడ శశఖర జననభబతనర

94-214/812

895
NDX2830859
పపరర: సనదస డకలఅర

896
NDX2737872
పపరర: నవన కకమలర పమమల

తసడడ:డ బజర డకలఅర
ఇసటట ననస:25-18-54
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ ససదనసత జననభబతనర
ఇసటట ననస:25-18-52 C
వయససస:64
లస: పప

893
NDX2484665
పపరర: మసజల గగపసల
భరస : వశశననథ గగపసల
ఇసటట ననస:25-18-54
వయససస:34
లస: ససస స

94-215/1026

94-215/10

894
NDX2732964
పపరర: రరజశశఖర గణనల

94-215/1025

తసడడ:డ వనసకట దసరర ననగరశశరరర రరవప గణనల
ఇసటట ననస:25-18-54
వయససస:40
లస: పప
94-215/1027

తసడడ:డ నరసససహరరవడ పమమల
ఇసటట ననస:25-18-58/3
వయససస:22
లస: పప
94-215/1028

94-215/290

భరస : సతష గసటసరల
ఇసటట ననస:25-18-48 FLOOR NO A3
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శసకర కకసడనడజ
ఇసటట ననస:25-18-51
వయససస:47
లస: ససస స
94-216/763

94-215/9

భరస : శవశసకరరరవప లలట గసటసరల
ఇసటట ననస:25-18-48 FLLOOR NO A3
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కలమలర చసదడశశఖర జననభబతనర
ఇసటట ననస:25-18-52-C
వయససస:58
లస: ససస స

898
NDX2943066
పపరర: శకనవరస చనరరఖలల
నలలసచకకవరతషలల
తసడడ:డ జగడనచనరరఖలక
ఇసటట ననస:25-18-58/6 ,
వయససస:44
లస: పప

94-215/8

94-215/898
881
NDX2659373
పపరర: భరత వనసకట హనసమసత రరవప
పససడచల
తసడడ:డ బల ససబడమణఖస పససడచల
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:29
లస: పప

94-215/1214

892
NDX3085404
పపరర: సససదర వలర జననభబతనర

94-214/809

భరస : శకనవరసరరవప అననన
ఇసటట ననస:25-18-46
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద శరణస
ఇసటట ననస:25-18-48/1
వయససస:22
లస: ససస స

889
NDX2866218
పపరర: శసకర కకసడనడజ

876
NDX3085214
పపరర: శకవణ పదదకన అననన

94-215/80

భరస : వవదనదదడ నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:25-18-48
వయససస:56
లస: ససస స
883
NDX2484533
పపరర: వనసకట సరయ మణణకసఠ
లకడకపత శరణస
తసడడ:డ కకశశరర కలమలర శరణస
ఇసటట ననస:25-18-48/1
వయససస:24
లస: పప

94-214/807

తసడడ:డ వనసకట సరయ బబబభ కటకరరజ
ఇసటట ననస:25-18-44/a, D.No:438
వయససస:35
లస: పప

భరస : జయ కకషష రరజరశ కటకరరజ
ఇసటట ననస:25-18-44/A, H.NO: 438
వయససస:30
లస: ససస స
94-214/810

873
NDX3193323
పపరర: జయ కకషష రరజరశ కటకరరజ

94-216/764
897
NDX2723583
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల ననలలణణ
చకకవరరసలల
తసడడ:డ జగడనచనరరఖలక ననలలణణ చకకవరరసలల
ఇసటట ననస:25-18-58/6
వయససస:44
లస: పప

94-214/814 900
94-215/900
899
NDX3211810
NDX2559920
పపరర: సప మ శసకర రరవప అమమలలఠర
పపరర: వనసకట సరయ ససమసత జవరశజ

భసధసవప: ఇసదదరర దతవ అమమలలఠర
ఇసటట ననస:25-18-58/7
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మభరళమహన జవరశజ
ఇసటట ననస:25-18-58/7
వయససస:19
లస: పప
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94-215/1204

భరస : సనరఖ పడకరశ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:25-18-58/7
వయససస:68
లస: ససస స
904
NDX2930626
పపరర: ఆదద లకడక చకక

94-215/1029

94-215/1238

94-215/1030

94-214/816

94-214/817

919
NDX2634061
పపరర: మసగమక వనమభల

94-215/903

94-216/765

914
NDX2631679
పపరర: గణణశ కలమలర ఉలర

917
NDX3127412
పపరర: లకడక దతవ గభరకస

920
NDX2660645
పపరర: షపక ఖలజ బబబభ

94-216/839

923
NDX2678076
పపరర: నసదదన చవర

94-215/902

94-215/1032

తసడడ:డ వనసకట రమమశ చవర
ఇసటట ననస:25-18-68/2
వయససస:20
లస: పప

94-215/904

929
NDX2820439
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర వలచ
తసడడ:డ శకయలహపథద వలచ
ఇసటట ననస:25-18-71
వయససస:18
లస: పప

912
NDX3060209
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గభరకస

94-214/815

915
NDX2912798
పపరర: గణణశ కలమలర ఉలర

94-215/1031

918
NDX3162260
పపరర: మలధవ గభసడన

94-215/1033

921
NDX2640258
పపరర: షపక జజహహదన

94-215/905

భరస : భబజ బబబభ
ఇసటట ననస:25-18-67
వయససస:28
లస: ససస స
94-215/906

94-215/14

భరస : మహన రరవప వనలలగమరర
ఇసటట ననస:25-18-69
వయససస:54
లస: ససస స
94-214/19

94-216/855

భరస : మభరళ కకషష మభరళమహన గభసడన
ఇసటట ననస:25-18-66/1
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

926
NDX2378701
పపరర: ధనలకడక వనలలగమరర

909
MLJ3294782
పపరర: వ ఆర శవకలమలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:25-18-65
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చకకపరణణ చవర
ఇసటట ననస:25-18-68/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-215/1035

94-215/13

తసడడ:డ సతఖననడయన గభరకస
ఇసటట ననస:25-18-65
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:25-18-67
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ గభరకస
ఇసటట ననస:25-18-67
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష సరయ శరక మలటటటట
ఇసటట ననస:25-18-71
వయససస:24
లస: పప

911
NDX2759686
పపరర: పరరశత తషమభరర

906
NDX2422574
పపరర: ఆర యస దదపక కలమలర

తసడడ:డ వ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:25-18-61
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప గభరకస
ఇసటట ననస:25-18-66
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ వనమభల
ఇసటట ననస:25-18-67
వయససస:49
లస: ససస స

928
NDX2484525
పపరర: దదవవఖనద న శరక మలటటటట

94-216/852

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:25-18-65
వయససస:32
లస: పప

916
NDX3128816
పపరర: ఏ వనసకట లకడక ననగ సరయ
మమనక గభరకస
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గభరకస
ఇసటట ననస:25-18-66
వయససస:21
లస: ససస స

925
NDX2800084
పపరర: గరనన అసశఢమల చవర

908
MLJ3294790
పపరర: ఆర యస రమఖ

94-215/901

తసడడ:డ వ ఆర శవ కలమలర
ఇసటట ననస:25-18-61
వయససస:21
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తషమభరర
ఇసటట ననస:25-18-63/A
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గభరకస
ఇసటట ననస:25-18-65
వయససస:54
లస: ససస స

922
NDX3260056
పపరర: హనసమలయమక గభరకస

94-215/12

భరస : వ ఆర శవకలమలర
ఇసటట ననస:25-18-61
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకమక
ఇసటట ననస:25-18-62/A
వయససస:18
లస: పప
913
NDX3123106
పపరర: ననగ రతనస గభరకస

905
NDX2365179
పపరర: ననగరసదడఎస కకనపరరడడడ

903
NDX2600187
పపరర: లకడక చసదడ లలఖ చకక

తసడడ:డ రరమకకషష చకక
ఇసటట ననస:25-18-60/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-61
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:25-18-61
వయససస:23
లస: ససస స
910
NDX2998862
పపరర: వనసకట సరయ రరస కకమక

94-215/11

భరస : రవతతజ శరక జసధనఖల
ఇసటట ననస:25-18-58/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష చకక
ఇసటట ననస:25-18-60/1
వయససస:43
లస: ససస స
907
NDX2172542
పపరర: హహమ లకడక చగపలర

902
NDX2384006
పపరర: కరరణ శరసత జసధనఖల

924
NDX2818292
పపరర: అసరశధమల చవర

94-215/1034

తసడడ:డ వనసకటరమమష చవర
ఇసటట ననస:25-18-68/2
వయససస:20
లస: పప
927
NDX2672806
పపరర: అలలఖఖ శసక

94-226/1244

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-18-69
వయససస:21
లస: ససస స
94-214/818

930
NDX2422558
పపరర: వనసకట ననగ శరగష తరరపత

94-215/15

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల తరరపత
ఇసటట ననస:25-18-72
వయససస:23
లస: ససస స
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931
NDX2529337
పపరర: మభరళ కకషష మభరళమహన
గభసడ
తసడడ:డ రరమదనసస గభసడ
ఇసటట ననస:25-18-73
వయససస:53
లస: పప

94-214/20

Deleted

934
NDX2730851
పపరర: జజఖత గసగరనవన

94-214/819

తసడడ:డ భబసకర గసగరనవన
ఇసటట ననస:25-18-73/2
వయససస:22
లస: ససస స
937
NDX2639292
పపరర: లకడక వవణభ యలమసచల

94-214/716

తసడడ:డ వససత రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:25-18-73/4
వయససస:22
లస: పప
940
NDX3162609
పపరర: చసతలపపడడ శవ రరమకకషష

94-215/1036 933
932
NDX3149705
NDX2599439
పపరర: మభరళ కకషష మహన గభసడన
పపరర: రవ దతవలపలలర

తసడడ:డ రరమదనసస గభసడన
ఇసటట ననస:25-18-73
వయససస:52
లస: పప
935
NDX2805372
పపరర: శకనవరస రరవప పసచడడమరరక

939
NDX2638708
పపరర: లకడక మభరళ యలమసచ

941
NDX3110442
పపరర: లకడక ససజనఖ కకసడనరర

944
NDX2672111
పపరర: రగజ భవన దతవప

భరస : శకనవరస రరడడడ పరరరవతస
ఇసటట ననస:25-18-73/a
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:25-18-74/a
వయససస:63
లస: పప

947
NDX2890770
పపరర: రవబబబభ కసచరర

94-216/766

950
NDX3012762
పపరర: వషష
ష మమరరస చతరరపలర

94-215/1039

94-215/17

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మరరక
ఇసటట ననస:25-18-75/A
వయససస:46
లస: పప

953
MLJ1862002
పపరర: జయశక మమడ

94-220/773

భరస : లలటట సససదర రరవప కకడమసచల
ఇసటట ననస:25-18-76/3
వయససస:75
లస: ససస స
94-216/767
958
NDX2747806
పపరర: ననగ సరయ రరమకకషష
పపణఖమమరరస
తసడడ:డ వర రరఘవ శసకర పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:25-18-77
వయససస:40
లస: పప

956
WWO0267443
పపరర: రరమ మభలలశశర శకనవరస
కకడమసచల
తసడడ:డ సససదర రరవప కకడమసచల
ఇసటట ననస:25-18-76/3
వయససస:44
లస: పప
959
NDX3086600
పపరర: ససబడమణఖ శరససస స చటట
తసడడ:డ వనసకట చలపత
ఇసటట ననస:25-18-77/5
వయససస:67
లస: పప

94-215/16

945
NDX2390193
పపరర: పసరటర లకడక కలమలరర

94-215/59

భరస : పసరటర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-73, SAMPATH NAGAR,
వయససస:57
లస: ససస స
94-214/822

948
NDX2913911
పపరర: పడసనన కసచరర

94-215/1040

భరస : రవబబబభ కసచరర
ఇసటట ననస:25-18-74/a
వయససస:21
లస: ససస స
94-214/823

951
NDX3090198
పపరర: పరరర సరరధద శవ రరజ

94-215/1041

తసడడ:డ హనసమసత రరవప శవ రరజ
ఇసటట ననస:25-18-75/2A
వయససస:56
లస: పప
94-217/66

భరస : రరజరసదడకలమలర మమడ
ఇసటట ననస:25-18-75/B
వయససస:47
లస: ససస స
94-215/1043

942
NDX2484657
పపరర: రగజ భవన దతవప
భరస : ననగరశశర రరవప దతవప
ఇసటట ననస:25-18-73/A
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: వషష
ష మమరరస చ
ఇసటట ననస:25-18-74A,
వయససస:34
లస: పప

952
NDX2484707
పపరర: భగత కలమలర మరరక

94-215/907

తసడడ:డ వససత రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:25-18-73/4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:25-18-74/A
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: జయమక
ఇసటట ననస:25-18-74A
వయససస:25
లస: ససస స

955
NDX3116134
పపరర: కమలల దతవ కకడమసచల

94-214/820

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-18-73/A
వయససస:44
లస: ససస స
94-214/821

94-214/959

938
NDX3164555
పపరర: చసతలపపడడ పదకపసడయ

943
NDX2662716
పపరర: వనసకట రరజఖస పరరరవతస

94-215/908

936
NDX3263977
పపరర: మననహర సరయ కసడ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కసద
ఇసటట ననస:25-18-73/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకకరసత హససబసడ
ఇసటట ననస:25-18-73/4
వయససస:19
లస: ససస స

949
NDX2775039
పపరర: పదకజ చ చ

94-215/1037

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస పసచడడమరరక
ఇసటట ననస:25-18-73/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చసతలపపడడ లకడక మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-18-73/4
వయససస:41
లస: పప

946
NDX2911907
పపరర: కకటయఖ కసచరర

తసడడ:డ శవ పడసరద దతవలపలలర
ఇసటట ననస:25-18-73/2
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసతలపపడడ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:25-18-73/4
వయససస:35
లస: ససస స
94-215/1038

94-214/715

954
NDX3195765
పపరర: శరకవణణ ఉలర

94-215/1042

భరస : మలర కరరరరన రరవప మటపప తషల
ఇసటట ననస:25-18-76
వయససస:32
లస: ససస స
94-215/1044

94-214/824
957
NDX2914869
పపరర: వర రరఘవ శసకర పపణఖమమరరస

తసడడ:డ అపలరరవప వనసకట పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:25-18-77
వయససస:73
లస: పప
94-214/826

94-215/909
960
NDX2629673
పపరర: వనసకట సరయ రరసగగపరల చతవపరర

తసడడ:డ సతఖ వనసకట నరసససహరరవప చతవపరర
ఇసటట ననస:25-18-77/6
వయససస:19
లస: పప
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NDX2770022
పపరర: బబజమక తచలర లకలల
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94-215/1045

భరస : హరరబబబభ తచలర లకలల
ఇసటట ననస:25-18-77/7
వయససస:26
లస: ససస స
964
NDX3126042
పపరర: నరకల బబలరసకకసడ

94-215/1046

భరస : వజయ రరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-77/8
వయససస:42
లస: ససస స
967
NDX2662989
పపరర: గగపసక బడత

94-216/713

భరస : శకనవరస రరవప బడత
ఇసటట ననస:25-18-77/8a
వయససస:41
లస: ససస స
970
NDX2366037
పపరర: మమనక వననన

94-216/858

94-215/20

భరస : శకనవరస రరవప బడత
ఇసటట ననస:25-18-77/A
వయససస:42
లస: ససస స
976
NDX2642890
పపరర: ననగలకడక కరరలరపప

94-215/910

భరస : అనల బబబభ కరరలరపప
ఇసటట ననస:25-18-77/B
వయససస:23
లస: ససస స
979
NDX3137908
పపరర: పవన కలమలర లసక

94-215/1051

తసడడ:డ వనసకయఖ వవమభల
ఇసటట ననస:25-18-77/C
వయససస:44
లస: పప
985
NDX2526259
పపరర: సశరరప రరణణ గభసటటపలర
భరస : బసగరర బబబభ గభసటటపలర
ఇసటట ననస:25-18-78
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-77/8
వయససస:53
లస: పప

965
NDX3058609
పపరర: లల రరస బబలరసకకసడ

966
NDX2930287
పపరర: ననగ రరజ రరమ శశటట

తసడడ:డ మధససనదన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-77/8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:25-18-77/8
వయససస:21
లస: పప

968
NDX2736486
పపరర: మహహశ దనసరర

969
NDX2370518
పపరర: పడసరద వననన

94-216/768

94-214/825

94-216/857

972
NDX2365047
పపరర: రరజఖ లకడక మభననలకరర

94-215/19

భరస : వనసకట చలపత రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-18-77/10
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వస గభపరస మభననలకరర
ఇసటట ననస:25-18-77/A
వయససస:51
లస: ససస స

94-215/911
974
NDX2637379
పపరర: శక రరమ ననగ భమషణ
పపణఖమమరరస
తసడడ:డ సరషర సరయ కలమలర పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:25-18-77A
వయససస:19
లస: పప

975
NDX2365195
పపరర: రవ తతజ మభననలకరర
తసడడ:డ వ యస గభపరస మభననలకరర
ఇసటట ననస:25-18-77/A
వయససస:29
లస: పప

977
NDX3137932
పపరర: వనసకట శవ పడసరద లసక

978
NDX3115623
పపరర: ననగ రమదతవ లసక

94-215/1049

980
NDX3287026
పపరర: శకకరసత శరక పసదద సటట

983
NDX2742039
పపరర: చచసచసలకడక వవమభల

986
NDX2760007
పపరర: ఉదయలకడక మనననస

94-215/1227

94-215/1050

981
NDX2457836
పపరర: ననగలకడక కరరలరపప

94-215/21

భరస : అనల బబబభ కరరలరపప
ఇసటట ననస:25-18-77/B,SIVALAYAM BACK
వయససస:24
లస: ససస స
94-215/1053

984
NDX2525749
పపరర: బసగరర బబబభ గభసటటపలర

94-215/22

తసడడ:డ కకషషయఖ గభసటటపలర
ఇసటట ననస:25-18-78
వయససస:68
లస: పప
94-215/1055

Deleted

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:25-18-78/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-18-78/2
వయససస:56
లస: పప

94-216/3

భరస : వనసకట శవ పడసరద లసక
ఇసటట ననస:25-18-77/B
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప వవమభల
ఇసటట ననస:25-18-77/C
వయససస:31
లస: ససస స
94-215/23

94-215/1048

తసడడ:డ ననసచనరయఖ వననన
ఇసటట ననస:25-18-77/8A
వయససస:35
లస: పప

971
NDX2774735
పపరర: శశల కకతత
స రర

94-215/61 989
988
NDX2466605
NDX3175189
పపరర: రమలఎనజరఇఎనయభవనచఉలల ఉలర
పపరర: శకనవరసస చదలవరడ

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:25-18-78 1ST LANE
వయససస:33
లస: పప

94-215/1047

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస పసదద సటట
ఇసటట ననస:25-18-77/B
వయససస:29
లస: పప
94-215/1052

94-214/827
963
NDX3125366
పపరర: మధస ససధననన రరవప బబలరసకకసడ

భరస : తరరకకసడడస గగవసదస
ఇసటట ననస:25-18-77/7 SAMPATH NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ లలతత లసక
ఇసటట ననస:25-18-77/B
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద లసక
ఇసటట ననస:25-18-77/B
వయససస:34
లస: పప
982
NDX2742047
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వవమభల

94-215/18

తసడడ:డ శసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-18-77/8/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : వననన పడసరద
ఇసటట ననస:25-18-77/8-A
వయససస:25
లస: ససస స
973
NDX2535912
పపరర: గగపసక బడత

962
NDX2422590
పపరర: తరరకకసడడస నరకల

94-214/828

987
NDX2422582
పపరర: ఉదయలకడక మనననస

94-215/24

Deleted

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:25-18-78/1SIVALAM VENUKA
వయససస:57
లస: ససస స
990
NDX3187424
పపరర: మరరడశత చదలవరడ

94-215/1056

Deleted

భరస : గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-18-78/2
వయససస:84
లస: ససస స
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991
NDX3179306
పపరర: ఉష శక చదలవరడ
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94-215/1057

Deleted

తసడడ:డ గగపరల రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-18-78/2
వయససస:61
లస: ససస స
994
NDX3115144
పపరర: శవ రరజ కకషష కలమలరర

94-215/1058

992
NDX3259959
పపరర: మరరడశత చదలవరడ

Deleted

భరస : గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-18-78/2
వయససస:84
లస: ససస స

995
NDX2864106
పపరర: సరయ నహహత ఆతకకకరర

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:25-18-78/2A
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: సరయ రగహహత ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:25-18-78/2B
వయససస:18
లస: పప

94-216/840
997
NDX3260627
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస
అకకకమహసఠగ
తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప అకకకమహసఠగ
ఇసటట ననస:25-18-78/4
వయససస:59
లస: పప

998
NDX2535896
పపరర: రరమ కకషష ననససబబ యన
తసడడ:డ బకలల ననససబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-78/5
వయససస:48
లస: పప

1000 NDX3001690
పపరర: లకడక తరరపరతమక జసకల

1001 NDX2466613
పపరర: ననగ లకడక ఉలర

94-215/1061

తసడడ:డ శకనస జసకల
ఇసటట ననస:25-18-78/5A
వయససస:19
లస: ససస స

94-216/837

94-215/1059

993
NDX3268703
పపరర: ఉష శక చదలవరడ

94-216/848

Deleted

తసడడ:డ గగపరల రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-18-78/2
వయససస:61
లస: ససస స
996
NDX3259819
పపరర: సతఖవత అకకకమనసఠగ

94-214/949

భరస : వర రరఘవ రరవప అకకకమహసఠగ
ఇసటట ననస:25-18-78/4
వయససస:79
లస: ససస స
94-215/25

999
NDX2729556
పపరర: బబలకకషష సరయ గరదచ

94-215/1060

తసడడ:డ నరరసదడ కలమలర గరదచ
ఇసటట ననస:25-18-78/5
వయససస:21
లస: పప
94-214/21

భరస : రరమఅసజరనసయభలల ఉలర
ఇసటట ననస:25-18- 78 PARVATHIPURA
వయససస:26
లస: ససస స

1002 NDX2390250
పపరర: రసగననయకమక గరరర పరటట

భరస : మరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:25-18-78, SAMPATH NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స
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1003 NDX3022787
పపరర: సరయ పడతషఖష చచననమశశటట

94-215/1062

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:25-18-79
వయససస:18
లస: ససస స
1006 NDX2980936
పపరర: బబజజన షపక

94-215/1065

94-214/829

తసడడ:డ మలలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:22
లస: ససస స
1015 NDX3180858
పపరర: గసగధర బతష
స ల
తసడడ:డ రసగరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:31
లస: పప
1018 NDX3157294
పపరర: అననపపరష బతష
స ల
భరస : గసగధర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:28
లస: ససస స

1010 NDX2530582
పపరర: మలలర నరసససహ రరవప

1013 NDX2662864
పపరర: శరసత వననకకట

1016 NDX2719250
పపరర: వననకకట లకడక పడసనన

94-215/26

1019 NDX2845816
పపరర: రవతతజ తచచదల
తసడడ:డ రరజరరవప తచచదల
ఇసటట ననస:25-18-84/6
వయససస:18
లస: పప

1011 NDX2530574
పపరర: మలలర శకనవరసరరవప

94-215/27

తసడడ:డ మలలర సరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:43
లస: పప
94-215/912

1014 NDX2680429
పపరర: వననకకట పరమమశ

94-215/913

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:21
లస: పప
94-215/1068

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:23
లస: ససస స
94-217/759

94-214/22

భరస : వనసకట రమణ ననదచళర
ఇసటట ననస:25-18-80/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష వననకకట
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:41
లస: పప
94-215/1067

94-215/1064

94-216/769 1008 NDX2484509
1007 NDX3069945
పపరర: ఎసఎన పవన కలమలర చసదదలల
పపరర: ననగ దసరర ససమన ననదచళర

తసడడ:డ మలలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:20
లస: పప
94-215/28

1005 NDX2981595
పపరర: ససచదసమసరసన షపక

తసడడ:డ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:25-18-79/4/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయ పడసరద చసదదలల
ఇసటట ననస:25-18-79/6B
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గభనవనశశర రరవప గసటట
ఇసటట ననస:25-18-80/C
వయససస:47
లస: ససస స
1012 NDX2530897
పపరర: మలలర భవరన

94-215/1063

భరస : రఘభరరమయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:25-18-79/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససచడడ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-18-79/4/1
వయససస:29
లస: ససస స
1009 NDX2757870
పపరర: వజయలకడక దదడడ వరస

1004 NDX2728897
పపరర: ధనలకడక గగవరడ

94-215/60

1017 NDX2517233
పపరర: మలలర పడమల

94-216/4

భరస : మలలర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-18-84
వయససస:41
లస: ససస స
94-215/1069

1020 NDX3168341
పపరర: ఖరఖరరన షపక

94-214/830

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:25-18-84/9
వయససస:34
లస: ససస స
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1021 NDX2927762
పపరర: వనసకటలకడక కలమలరర బయఖ

94-215/1070

1022 NDX2723195
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప బయఖ

94-216/770

1023 NDX3145992
పపరర: సరయ రరస పమసమగగ

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప బయఖ
ఇసటట ననస:25-18-84/9
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బయఖ
ఇసటట ననస:25-18-84/9
వయససస:60
లస: పప

94-214/832
1024 NDX3102019
పపరర: లకడక కకషష శకనవరస రరవప
వనలమకనన
తసడడ:డ వనసకట ఆసజనవయభలల వనలమకనన
ఇసటట ననస:25-18-85
వయససస:51
లస: పప

1025 NDX3064698
పపరర: వనసకట ననగలకడక ÊáజగÞÌ

భరస : వఎలకర శకనవరస రరవప ÊáజగÞÌ
ఇసటట ననస:25-18-85
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశష రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:25-18-85/1
వయససస:44
లస: ససస స

1027 NDX2629103
పపరర: ఆదదశశష రరవప కరకరర

1028 NDX2731545
పపరర: లకడక ననరరయణ బతష
స ల

1029 NDX3288602
పపరర: బబజ వల షపక

94-216/714

భసధసవప: కకటటశశరర కరకరర
ఇసటట ననస:25-18-85/1
వయససస:52
లస: పప
1030 NDX3289394
పపరర: బబజ వల షపక
తసడడ:డ బబబభలల షపక
ఇసటట ననస:25-18-85/4
వయససస:39
లస: పప
1033 NDX3103058
పపరర: వసశ కకషష వనలవనల

94-216/772

Deleted

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:25-18-90/2
వయససస:23
లస: పప
1036 NDX2365229
పపరర: ననగ పడణవ అగసస దరరజ

94-216/5

1031 NDX2484558
పపరర: శరకవసత

94-215/1071

94-216/773

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:25-18-90/2
వయససస:23
లస: పప

1040 NDX2389542
పపరర: సతఖ పడసరద పసనసగగసడ

తసడడ:డ శకనవరస పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:25-18-92
వయససస:22
లస: పప

94-214/23

94-216/842

1045 NDX2575082
పపరర: నసదన అసకకరరడడడ

94-230/907

1043 NDX2472801
పపరర: భబవన అసకకరరడడడ

94-214/718

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-18-93
వయససస:19
లస: పప
94-215/915

94-216/716

1038 NDX2943918
పపరర: శకకరసత రరమరరజ

94-216/752

తసడడ:డ కరశవరరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:25/18/90 old 81/20/1888
వయససస:26
లస: పప
94-216/6

1041 NDX2389732
పపరర: పడణణత తతమకసదసడ

94-216/7

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద తతమకసదసడ
ఇసటట ననస:25-18-92/A
వయససస:23
లస: పప
94-230/19

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-18-93
వయససస:22
లస: ససస స
1046 NDX2834182
పపరర: ససబశవరరవ అసకకరరడడ

94-215/29

తసడడ:డ పడసరద అగసరల దరరజ
ఇసటట ననస:25-18-90/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:25-18-92/1
వయససస:76
లస: పప

1042 NDX3261393
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
ససకరకకలనన
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-18-92/A
వయససస:69
లస: పప

94-215/1230

1032 NDX2400356
పపరర: ఉష శక ఉసగరరల

1035 NDX2654440
పపరర: ననగ పడణవ అగసరల దరరజ

1037 NDX2639011
పపరర: నరసససహ రరడడడ అననపపరరడడడ

94-214/717

భసధసవప: బబజ బబగభమ షపక
ఇసటట ననస:25-18-85/4
వయససస:39
లస: పప

1034 NDX3095577
పపరర: వసశఁస కకషష వనలవనల

1039 NDX2750586
పపరర: రరమకకషష ఫణణసదడ పసనసగగసడ

94-215/1072

1026 SGE1073444
పపరర: కకటటశశరర కరకరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉసగరరల
ఇసటట ననస:25-18-90/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-90/4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర పసదమలలర
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:21
లస: పప

94-214/833

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:25-18-85/11 BESIDE RISHI VA
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అగసస దరరజ
ఇసటట ననస:25-18-90/3 MAIN ROAD
వయససస:22
లస: ససస స

1048 NDX2566651
పపరర: ననగ రగహహత పసదమలలర

తసడడ:డ రఘభరరమ శరక పమసమగగ
ఇసటట ననస:25-18-84/B
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-18-85/3
వయససస:19
లస: పప
94-215/1234

94-214/831

1044 NDX2582179
పపరర: భబవన అసకకరరడడడ

94-230/906

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-18-93
వయససస:21
లస: ససస స
94-230/965

1047 NDX2457901
పపరర: రరమ ససత పలర బబ తష

94-215/30

Deleted

తసడడ:డ రసగరరరవ అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:25-18-93
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప పలర బబ తష
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:53
లస: ససస స

94-215/1073
1049 NDX3115839
పపరర: గగపవరపప వ రరమ కకషష రరడడడ
గగపవరపప
తసడడ:డ గగపవరపప బడహక రరడడడ గగపవరపప
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:61
లస: పప

1050 NDX2768083
పపరర: ససజయ పసదమలలర

94-215/1074

తసడడ:డ రవ శసకర పసదమలలర
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:18
లస: పప
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94-216/774

భరస : ననగరశశర రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:68
లస: ససస స

1052 NDX2984821
పపరర: వనసకట శవ ననగ అఖల దదరరడర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదరరడర
ఇసటట ననస:25-18-93/2
వయససస:22
లస: పప

94-214/979 1055 NDX2870756
1054 NDX3285723
పపరర: వనసకట ససబబయఖ శరసనగరసడర
పపరర: కరమమశశరర వటట
ర రర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరసనగరసడర
ఇసటట ననస:25-18-93/4b
వయససస:74
లస: పప
1057 NDX0187948
పపరర: చచచతనఖ వటట
ర రర

94-216/52

94-214/841

94-215/67

94-215/917

భరస : అపల రరవప కకమకనడడ
ఇసటట ననస:25-18-98
వయససస:56
లస: ససస స
1069 NDX3105772
పపరర: లకడక శశషష అచస దతషన

94-218/779

94-216/753

తసడడ:డ సలలశమ షపక
ఇసటట ననస:25-18-102
వయససస:34
లస: పప
1075 NDX2628881
పపరర: అరరణ కరజ

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన శక
ఇసటట ననస:25-18-105
వయససస:21
లస: ససస స

1064 NDX2669406
పపరర: ససభబషసణ పరలడడగభ

94-215/871

94-215/1075

94-215/1231

1059 NDX2365161
పపరర: మధస ససధననన రరవప పరరమ

1062 NDX2422616
పపరర: ససషకరరణణ జవరశదద

94-215/66

94-214/719

1065 NDX2647816
పపరర: అపల రరవప కకమకనడడ

94-215/916

తసడడ:డ వనసకట రతన చనరరఖలల పరలడడగభ
ఇసటట ననస:25-18-98
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకమకనడడ
ఇసటట ననస:25-18-98
వయససస:68
లస: పప

1067 NDX3088077
పపరర: మసరసన రరవప తతట

1068 NDX2770535
పపరర: సతఖ శకనవరస యకకల

1070 NDX2931236
పపరర: ససబబరరయ పవన కలలఖణ
దనసరర
తసడడ:డ ననగ శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:25-18-101/A
వయససస:20
లస: పప
1073 NDX3289055
పపరర: బడమయ లనసద రరవప జడడగభ

1076 NDX2983526
పపరర: కవత రరణణ మలలర

1079 NDX2637551
పపరర: మనస సరయ కకషష బబ లగరన
తసడడ:డ శకనవరసస బబ లగరన
ఇసటట ననస:25-18-106
వయససస:18
లస: ససస స

94-215/62

భరస : శకరసగననథ జవరశదద
ఇసటట ననస:25-18-97, 1ST LANE
వయససస:34
లస: ససస స

94-216/776

94-216/777

తసడడ:డ ససబబరరవప యకకల
ఇసటట ననస:25-18-99
వయససస:18
లస: పప
94-214/767

1071 NDX2673614
పపరర: శక శశశల జయ కకషష దనసరర

94-215/870

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-18-101/A
వయససస:44
లస: పప
94-215/1232

1074 NDX3289063
పపరర: రమదతవ జడడగభ

94-215/1233

భరస : బడమయ లనసద రరవప
ఇసటట ననస:25-18-103
వయససస:61
లస: ససస స
94-214/768

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:25-18-104/2
వయససస:24
లస: ససస స
94-216/754

1056 NDX3288743
పపరర: లకడక ఉష రరణణ కకట

తసడడ:డ కకసడడశశటట పరరమ
ఇసటట ననస:25-18-95,B S F BUILDING
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-18-103
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస కరజ
ఇసటట ననస:25-18-103/C
వయససస:41
లస: ససస స
1078 NDX2737948
పపరర: కరరశరక షపక

94-214/840

తసడడ:డ ననగ భమషణస తతట
ఇసటట ననస:25-18-99
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడతనప అచససదతషన
ఇసటట ననస:25-18-101/7
వయససస:27
లస: ససస స
1072 NDX2735181
పపరర: ఇమలమ న షపక

1061 NDX2979383
పపరర: శకరసగననథ జవరశడడ

94-214/950

భరస : వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:25-18-94
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడ రరవప జవరశడడ
ఇసటట ననస:25-18-97
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవ జవరశదద
ఇసటట ననస:25-18-97, 1ST LANE
వయససస:40
లస: పప
1066 NDX2644367
పపరర: రమణ మక కకమకనడడ

94-214/839

భరస : మదససనధన రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:25-18-95
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబసమ
ఇసటట ననస:25-18-97
వయససస:21
లస: పప
1063 NDX2422624
పపరర: శకరసగననథ జవరశదద

1058 NDX3133832
పపరర: అరరణ పరరమ

1053 NDX3261120
పపరర: అనత కలమలరర మత

భరస : రరధ కకషషమమరరస మత
ఇసటట ననస:25-18-93/3
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చచచతనఖ కలమలర వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-18-94
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:25-18-94
వయససస:33
లస: పప
1060 NDX3093325
పపరర: బల మభరళ బబసమ

94-216/775

1077 NDX2737955
పపరర: కరరమ శక

94-215/990

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన శక
ఇసటట ననస:25-18-105
వయససస:19
లస: ససస స
94-215/872

1080 NDX2532679
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగపసశశటట

94-215/31

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-106/8
వయససస:42
లస: పప
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1081 NDX3256666
పపరర: ససమన వహనశథన
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94-214/944

తలర : వరననకననథ �����
ఇసటట ననస:25-18-107
వయససస:21
లస: పప
1084 NDX3259413
పపరర: వమల వరననకననథ

94-215/1211

94-215/992

94-215/1226

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-109
వయససస:31
లస: ససస స
1093 NDX3012044
పపరర: అనసరరధ చలర

94-215/994

94-215/996

94-215/32

94-215/876

తసడడ:డ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-115/3
వయససస:28
లస: ససస స

94-216/755

1100 NDX2365146
పపరర: రరణణ కరతనఖన ఉసడవలర

1103 NDX2625275
పపరర: వరరసచ భబచరర శశటట

94-216/709

1106 NDX2553188
పపరర: రవళ కలమలరర ఆకలల

94-215/874

1109 NDX3012267
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప గకసథద
తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:25-18-115/4
వయససస:62
లస: పప

1089 NDX3062841
పపరర: ననగ ససమఖ అసబటట

94-218/781

1092 NDX3012051
పపరర: శకనవరస రరవప చలర

94-215/993

1095 NDX2765360
పపరర: మమమమమన షపక

94-215/995

భరస : మసరసన లలట షపక
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:60
లస: ససస స
94-215/997

1098 NDX2765329
పపరర: షకకల షపక

94-216/756

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:40
లస: ససస స
94-215/33

1101 NDX3286341
పపరర: రరమయఖ వసతపపల

94-214/980

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:25
లస: పప
94-215/877

1104 NDX2854487
పపరర: వసతపపల రరమయఖ

94-215/1004

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:25
లస: పప
94-215/878

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:25-18-115/2A
వయససస:21
లస: ససస స
94-214/770

94-215/991

భసధసవప: అనసరరధ చలర
ఇసటట ననస:25-18-112
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప భబచరర శశటట
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప భబచరర శశటట
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:49
లస: ససస స
1108 NDX2761294
పపరర: తరరపతమక పసడపరరస

1091 NDX3070059
పపరర: ననగరసదడమక గగపస శశటట

1097 NDX2765196
పపరర: అబభదల రజక షపక

1086 NDX2823656
పపరర: రరమభ అసకరస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-18-108
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద ఉసడవలర
ఇసటట ననస:25-18-115/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప భబచరర శశటట
ఇసటట ననస:25-18-115/2
వయససస:57
లస: పప
1105 NDX2557460
పపరర: ససదఖ రరణణ పరలలస

94-218/780

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద వపసడవలర
ఇసటట ననస:25-18-115/1
వయససస:29
లస: ససస స
1102 NDX2625283
పపరర: మలర కరరరరన రరవప భబచరర శశటట

1088 NDX3062858
పపరర: వనసకట సరయ దసరర పస
డ రద
అసబటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-18-108
వయససస:20
లస: పప

1094 NDX2606515
పపరర: లలత చచసబబఁతటట

94-214/987

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసకరస
ఇసటట ననస:25-18-108
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమభ చచసబబఁతటట
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:26
లస: ససస స
1099 NDX2390235
పపరర: రరజరశశరర వపసడవలర

94-215/873

భరస : మభసలయఖ గగపస శశటట
ఇసటట ననస:25-18-110
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-18-112
వయససస:41
లస: ససస స
1096 NDX3178571
పపరర: జరమలలబ షపక

1085 NDX2716140
పపరర: ససనత అసబటట

1083 NDX3290509
పపరర: ససరరశ వరనకననవథ

తసడడ:డ శసకర ననయక వరనకననవథ
ఇసటట ననస:25-18-107
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర అసబటట
ఇసటట ననస:25-18-108
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ససకరకసత
ఇసటట ననస:25-18-108
వయససస:20
లస: ససస స
1090 NDX3286630
పపరర: మణణ పససపపలలటట

94-214/962

తసడడ:డ శసకర ననయక వరనకననవథ
ఇసటట ననస:25-18-107
వయససస:38
లస: పప

భరస : శసకర ననయక వరననకననథ
ఇసటట ననస:25-18-107
వయససస:38
లస: పప
1087 NDX3085800
పపరర: అపరష మలధసరర ససకరకసత

1082 NDX3267309
పపరర: వమల వరననకనశథ

1107 NDX2765535
పపరర: లకడక సరయ అలలకఖ ఆకలల

94-216/758

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:25-18-115/2A
వయససస:22
లస: ససస స
94-215/1005

1110 NDX3065190
పపరర: హరరశ భమవరపప

94-215/1006

తసడడ:డ పరవతలల బ
ఇసటట ననస:25-18-115/6
వయససస:22
లస: పప
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1111 NDX3149648
పపరర: మలర శశర చరగ రరజ
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94-214/771

తసడడ:డ వనసకట చరగ రరజ
ఇసటట ననస:25-18-115/7B
వయససస:42
లస: పప
94-216/757

1115 NDX3165594
పపరర: అసకమక రరవప పలర పప

Deleted

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప
1120 NDX2457877
పపరర: ససజజత బసడనరర

94-215/34

1118 NDX3211372
పపరర: మధవ పలర పప

1121 NDX2484756
పపరర: సరయ హరరత అడపర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-18-115/27
వయససస:21
లస: ససస స

1123 NDX2484764
పపరర: సరయ మననజ వనసకట అడపర

1124 NDX2389617
పపరర: ససవర కలమలరర మసడల

94-216/10

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-18-115/27
వయససస:20
లస: పప
94-215/35

1127 NDX3259314
పపరర: నరసససహ రరవప శరనస
తసడడ:డ హనసమసత రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-18-116
వయససస:67
లస: పప

1129 NDX2661940
పపరర: సరయ బబబభ థతలలకలలల

1130 NDX2544666
పపరర: శరసత కకడమల

94-215/879

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర థతలలకలలల
ఇసటట ననస:25-18-116
వయససస:29
లస: పప

1116 NDX3212974
పపరర: అసకమక రరవప పలర పప

94-215/1001

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప
1119 NDX2632206
పపరర: శవమక పలలరపప

94-216/708

భరస : వనసకటటశశరరలల పలలరపప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:62
లస: ససస స
94-216/8

1122 NDX2484731
పపరర: ససజజత అడపర

94-216/9

భరస : నగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-18-115/27
వయససస:41
లస: ససస స
94-216/12

94-214/947

1125 NDX2484749
పపరర: ననగరశశరరరవప అడపర

94-216/11

94-215/36

1133 NDX1470780
పపరర: రరణభక చచనసనబబ యన

94-215/880

భరస : రరమ కకషష యలనర లసపత
ఇసటట ననస:25-18-116/2
వయససస:20
లస: ససస స

1136 NDX3288503
పపరర: దసరర శకనవరస వదద

94-215/881

భరస : శసకర కళళఖణ రరమన తరరచనపలర
ఇసటట ననస:25-18-116/2, PARVATHIPURA
వయససస:40
లస: ససస స

1139 NDX2537280
పపరర: రరజ పరసడడసకక
తసడడ:డ అపల రరవప పరసడడసకక
ఇసటట ననస:25-18-116/4
వయససస:29
లస: పప

94-215/1008

1134 NDX1470798
పపరర: లలక ననథ చచనసనబబ యన

94-215/882

తసడడ:డ దసరర పడసరద చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-116/1
వయససస:27
లస: పప
94-215/1229

తసడడ:డ రరస మహనరరవప వధద
ఇసటట ననస:25-18-116/2
వయససస:32
లస: పప
94-215/40

1131 NDX2836278
పపరర: ననగరశశరరరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ ననగ భమషణస
ఇసటట ననస:25-18-116
వయససస:70
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-116/1
వయససస:46
లస: ససస స
94-215/883

94-214/967
1128 NDX1470814
పపరర: మసరసన బబబభ చచనసనబబ యన

తసడడ:డ దసరర పడసరద చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-116
వయససస:25
లస: పప

తలర : లకడక కకడమల
ఇసటట ననస:25-18-116
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లలకననథ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-116/1
వయససస:23
లస: ససస స

1138 NDX2422608
పపరర: కళళఖణ అరరణన తరరచనపలర

94-215/999

భరస : రమమశ మసడల
తసడడ:డ వనసకయఖ అడపర
ఇసటట ననస:25-18-115/27,SIVALAYAM BAC ఇసటట ననస:25-18-115/57
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననరబబషర కరససస
ఇసటట ననస:25-18-115/A 2ND LANE
వయససస:35
లస: పప

1135 NDX2653301
పపరర: రగజ యలనర లసపత

94-215/1003

భరస : అసకమక రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:25-18-115/15, SAMPATH NAG
వయససస:26
లస: ససస స

1132 NDX2524056
పపరర: లలవణఖ చచనసనబబ యన

94-215/1000

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప
94-215/1002

1113 NDX3193976
పపరర: సరయ వనయ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ బ వ రరఘవ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-115/12
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-115/12
వయససస:51
లస: పప

1126 NDX2484640
పపరర: ననరబబషర అసజబబబభ

94-215/875

తసడడ:డ శవరజ కకపరరజ
ఇసటట ననస:25-18-115/10
వయససస:22
లస: ససస స

1114 NDX2880979
పపరర: వర రరఘవ రరవప బబలరసకకసడ

1117 NDX3214319
పపరర: అసకమక రరవప పలర పప

1112 NDX2638476
పపరర: శవ లకడక కకపరరజ

1137 NDX1517475
పపరర: మసగమక యలర మసదల

94-215/37

భరస : పపరయఖ యలర మసదల
ఇసటట ననస:25-18-116/2PARVATHI PURAM
వయససస:54
లస: ససస స
94-214/26

1140 NDX2537371
పపరర: గగరర పరసడడసకక

94-214/27

భరస : రరజ పరసడడసకక
ఇసటట ననస:25-18-116/4
వయససస:26
లస: ససస స
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1141 NDX2378867
పపరర: కరశమక పసడడకక
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94-216/13

భరస : శకనస పసడడకక
ఇసటట ననస:25-18-116/4
వయససస:28
లస: ససస స
1144 NDX2544625
పపరర: లకడక శరరద జరరగపత

94-215/884

భరస : వననద జరరరపరటట
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:27
లస: ససస స
1147 NDX2958510
పపరర: దనసరర బడమరరసబ

94-216/759

94-215/39

భరస : రరయలల కకనవటట
ఇసటట ననస:25-18-117
వయససస:44
లస: ససస స
1156 NDX3051752
పపరర: అననపపరష వనచయవపరగ

తసడడ:డ పసరరమలర యఖ శక రసగపరగ
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:37
లస: పప

1145 NDX2543619
పపరర: అసజల దతవ జరరరకపటట

1146 NDX2742369
పపరర: వజయ లకడక దనసరర

94-215/885

1148 NDX3001500
పపరర: దనసరర శకనవరసరరవప

94-216/760

94-216/761

1157 NDX3045267
పపరర: రవ చసదడ వనచయవపరగ

94-215/1011

94-215/1014

తసడడ:డ మధసరస వనచయవపరగ
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:29
లస: పప

1159 NDX2365112
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక

1160 NDX2365120
పపరర: మహమకద జయల అహకద
షరరఫ
తసడడ:డ జయల అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:25-18-117/3
వయససస:21
లస: పప

భరస : జయల అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-18-117/3
వయససస:52
లస: ససస స
1162 NDX3279114
పపరర: పవన కలమలర దసలపలర

94-214/969

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:25-18-117/6
వయససస:38
లస: పప
1165 NDX3279122
పపరర: రమదతవ దసలపలర

94-216/849

1166 NDX3279148
పపరర: ఈశశరమక దసలపలర

94-215/42

తసడడ:డ సత రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:25-18-117 NEW D NO 82-13-11
వయససస:65
లస: పప

1169 NDX2378891
పపరర: హహహదర అల ననర బబషర

94-215/886

1155 NDX3048634
పపరర: మధసరస వనచయవపరగ

94-215/1012

1158 NDX2680791
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస ఎరకసశశటట

94-242/1296

1161 NDX2365138
పపరర: జయల అహకద షరగఫ

94-215/43

తసడడ:డ ననర అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:25-18-117/3
వయససస:49
లస: పప

94-215/1222

1164 NDX3279130
పపరర: వనసకట రరవప దసలపలర

94-215/1223

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:25-18-117/6
వయససస:44
లస: పప
94-216/850

భరస : సరసబశవ రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:25-18-117/6
వయససస:59
లస: ససస స
94-215/44

1152 NDX2672830
పపరర: అసకమక కకనవటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-117/2
వయససస:63
లస: పప

భరస : పవన కలమలర దసలపలర
ఇసటట ననస:25-18-117/6
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:25-18-117/6
వయససస:38
లస: ససస స
1168 NDX2422566
పపరర: పపరరషప తస మ రరజ కలదదసడడ

1163 NDX3279106
పపరర: వనసకట రమణ దసలపలర

94-214/773

తసడడ:డ తనఖగరరజ వనచయవపరగ
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : మధసరస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:25-18-117/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/41

1149 NDX2911774
పపరర: రమణమక గసడడ

భరస : రరయలల కకనవటట
ఇసటట ననస:25-18-117
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-117
వయససస:59
లస: పప
94-215/1013

94-215/1009

భరస : వనసకటబదదడ గసడడ
ఇసటట ననస:25-18-116/9
వయససస:72
లస: ససస స

1151 NDX3128600
పపరర: ననగరశశర రరవప పససపపలలటట

1154 NDX2719243
పపరర: వతష
స లకరర యగరశశరరరవప

94-215/38

భరస : శవ కకశశర దనసరర
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ పససపలలటట
ఇసటట ననస:25-18-116/9
వయససస:70
లస: పప
94-215/887

1143 NDX2390177
పపరర: రరమయఖ సనరర శక రసగరపపరర

తసడడ:డ అపల రరవప పరనద క
న ర
ఇసటట ననస:25-18-116/4,82-12-1098
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దనసరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ గసడడ
ఇసటట ననస:25-18-116/9
వయససస:21
లస: ససస స
1153 NDX2680445
పపరర: అసకమక కకనవటట

94-214/772

భరస : అరరణ వజయ జరరరకపటట
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దనసరర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-18-116/7
వయససస:37
లస: ససస స
1150 NDX2457851
పపరర: ఐశశరఖ రరజఖలకడక గసడడ

1142 NDX2746857
పపరర: అపలనన పరనద క
న ర

1167 NDX2360667
పపరర: కకషష రరడడడ కరననల

94-125/30

తసడడ:డ రరమరరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:25-18-117/A
వయససస:38
లస: పప
94-216/15

తసడడ:డ సయఖద హహసపసన ననర బబషర
ఇసటట ననస:25-18-117, 2ND LINE
వయససస:28
లస: పప

1170 NDX3150901
పపరర: ససభబషసణ మటటపలర

94-214/774

భరస : రరస సతశ మటటపలర
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:40
లస: ససస స
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1171 NDX2491140
పపరర: శరగష కలసచచ
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94-215/45

భరస : దసరరరపడసరద కలసచచ
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:29
లస: ససస స

94-215/46

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలసచచ
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:29
లస: పప

1174 NDX2518793
పపరర: పరరశతమక కరమనవన

94-215/48

భరస : ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:69
లస: ససస స
1177 NDX2918670
పపరర: రమభలల నలర బబ తషల

1172 NDX2491157
పపరర: దసరరరపడసరద కలసచచ

1175 NDX2518827
పపరర: మననరమ కరమనవన

తసడడ:డ బబలయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:56
లస: పప
1180 NDX2679355
పపరర: తతజ షపక

94-215/49

94-215/889

94-215/1195

94-215/888

1179 NDX2365070
పపరర: దసరర భవరన అడడ

94-215/50

భరస : అడడ వనసకట వవవక
ఇసటట ననస:25-18-118/1
వయససస:22
లస: ససస స

1181 NDX2389575
పపరర: అడడ వనసకట వవవక

94-216/14

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప అడడ
ఇసటట ననస:25-18-118/1
వయససస:29
లస: పప
94-215/52

1176 NDX2628196
పపరర: అనసతమక నలర బబ తషల
భరస : అసకయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస అన శశటట
ఇసటట ననస:25.18.118
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబజవల షపక
ఇసటట ననస:25-18-118/1
వయససస:19
లస: ససస స
1183 NDX2365104
పపరర: మహన వసశ కకషష అడడ

1178 NDX3233608
పపరర: వననకట ససబడమణఖస అన శశటట

94-215/47

తసడడ:డ ససబబరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:41
లస: పప

భరస : మభరళ కరమనవన
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:34
లస: ససస స
94-215/1015

1173 NDX2518819
పపరర: మభరళ కరమనవన

1182 NDX2365054
పపరర: ధనలకడక అడడ

94-215/51

భరస : పరసడడరసగరరవప అడడ
ఇసటట ననస:25-18-118/1,PARVATHIPURAM
వయససస:52
లస: ససస స

1184 NDX2365088
పపరర: పరసడడరసగరరవప అడడ

94-215/53

1185 NDX2457893
పపరర: వనచషషవ అడడ

94-215/54

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప అడడ
ఇసటట ననస:25-18-118/1,PARVATHIPURAM
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ అడడ
ఇసటట ననస:25-18-118/1,PARVATHIPURAM
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహన వసశకకషష అడడ
ఇసటట ననస:25-18-118/1, PARVATHIPURAM
వయససస:32
లస: ససస స

1186 NDX2537900
పపరర: వనసకటటష చచలర కరర

1187 NDX2723344
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కలమలర
చచలర కరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచలర కరర
ఇసటట ననస:25-18-118/26
వయససస:21
లస: పప

1188 NDX2365187
పపరర: సరయ నకసససహ ఉతతస జ శరక
వనలరసకక
తసడడ:డ శశతష మలధవ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:25-18-118/28
వయససస:22
లస: పప

94-215/55

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచలర కరర
ఇసటట ననస:25-18-118/26
వయససస:21
లస: పప
1189 NDX2629582
పపరర: భబనస శక చరణ వనలరసకక

94-216/710

తసడడ:డ సపతష మలధవ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:25-18-118/28
వయససస:19
లస: పప
1192 NDX2390219
పపరర: సరసబబడజఖస మలలర

94-215/57

94-215/891

భరస : శవ రరమ కకషష జజడడగభ
ఇసటట ననస:25-18-119 6TH LANE
వయససస:38
లస: ససస స

1193 NDX3125192
పపరర: రరస సతశ మటటపలర

1196 NDX3196706
పపరర: వనసకట రరడడడ కకమకరరడడ

94-214/775

94-215/1194

1194 NDX2546588
పపరర: డతవడ శశలశరరజ దదడడ

94-215/890

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:25-18-119
వయససస:19
లస: పప
94-215/1018

తసడడ:డ చచననరరడడడ కకమకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-119/1/B
వయససస:46
లస: పప
94-215/63

94-215/56

భసధసవప: కర అపరష వనచఫ
ఇసటట ననస:25-18-118/29
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:25-18-119
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:25-18-119
వయససస:19
లస: ససస స
1198 NDX2464147
పపరర: రరణభక దతవ జజడడగభ

94-215/1017 1191 NDX3232501
1190 NDX2730935
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ దదపసస వనలరసకక
పపరర: కర.వజయ కలమలర కలసదసరరస

భరస : వశరరద కలమలర వనలరసకక
ఇసటట ననస:25-18-118/29
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస మలలర
ఇసటట ననస:25-18-118/116
వయససస:43
లస: ససస స
1195 NDX2680411
పపరర: యజజ పసడయ వననకకట

94-215/1016

1199 NDX2464139
పపరర: శవ రరమ కకషష జజడడగభ
తసడడ:డ గగవసదన రరవప జజడడగభ
ఇసటట ననస:25-18-119 6TH LANE
వయససస:43
లస: ససస స

1197 NDX3260635
పపరర: షపక లలల బఇవనచ

94-215/1213

భరస : షపక కససస
ఇసటట ననస:25-18-119/2
వయససస:55
లస: ససస స
94-215/64

1200 NDX2484673
పపరర: చసదడ శవ ననగ కలలఖణ కలమలర
జడడగభ
తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప జడడగభ
ఇసటట ననస:25-18-119 6TH LANE
వయససస:20
లస: పప

94-215/65
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94-215/58 1202 NDX2674794
1201 NDX2528545
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప రరమనవడడ
పపరర: షపక మసస నబ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమనవడడ
ఇసటట ననస:25-18-120/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:57
లస: ససస స

1204 NDX2549491
పపరర: ససధఖరరణణ మమదరపలర

94-215/893

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమదరపలర
ఇసటట ననస:25-18-133/1
వయససస:18
లస: ససస స
1207 NDX3262490
పపరర: ననగ లకడక వవఖలల

94-215/892

1205 NDX2655280
పపరర: జజహహర షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-18-441
వయససస:32
లస: ససస స

94-215/894

94-215/914

1213 NDX3213204
పపరర: రరజఖస దతవర

94-217/760

1211 NDX3001245
పపరర: ఆజ వల ననర

భరస : బడహకస దతవర
ఇసటట ననస:25-19
వయససస:56
లస: ససస స

1209 NDX0583658
పపరర: సతఖననరరయణ బబ లర కకసడ
బబ లర కకసడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ లర కకసడ
ఇసటట ననస:25/18/890
వయససస:60
లస: పప

94-215/1007

1212 NDX3117173
పపరర: పరరశత చటట

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:25-19-3
వయససస:31
లస: ససస స

1217 NDX3279676
పపరర: లకడక రరజఖస మణణమమలల

94-217/761

94-217/933

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:25-19-16/c
వయససస:26
లస: పప
1225 NDX3113891
పపరర: వజయ కరతవథ

తసడడ:డ ససబబయఖ టబటబననబబ యనన
ఇసటట ననస:25-19-32
వయససస:46
లస: పప

1223 NDX2835973
పపరర: మసజల బబయ వవసకణనవత

94-217/765

94-217/692

1226 NDX2389450
పపరర: షపక శసషరద

94-217/766

1218 NDX3254042
పపరర: మదర వల దతవరకకసడ

94-217/914

1221 NDX2601391
పపరర: పపషలలత తడవరరస

94-237/782

భరస : శకకరసత తడవరరస
ఇసటట ననస:25-19-14/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-217/763

భరస : రవ ననయక వవసకణనవత
ఇసటట ననస:25-19-18
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషన ననయక హససబసడ
ఇసటట ననస:25-19-22
వయససస:34
లస: ససస స
1228 NDX2647022
పపరర: శకనస టబటబననబబ యనన

95-4/846

తసడడ:డ భబసకర రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-14
వయససస:18
లస: పప
94-217/762

1215 NDX3139516
పపరర: వర పడసరద అల శశటట

తసడడ:డ ఇమలమ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:25/19/6/c
వయససస:24
లస: పప

94-217/916 1220 SQX2048445
1219 NDX3256377
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప శసగసశశటట
పపరర: లలకరశ శవ రరమ కకషష శసగసశశటట

1222 NDX2789162
పపరర: ససనల కలమలర తనడడకకసడ

94-215/1054

తసడడ:డ వనసకటయఖ అల శశటట
ఇసటట ననస:25-19-3
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప మణణమమలల
ఇసటట ననస:25-19-5/B
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-14
వయససస:20
లస: పప

94-128/17

భరస : ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:25-18-7715
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బడహకస దతవర
ఇసటట ననస:25-19
వయససస:56
లస: ససస స
94-217/937

94-216/712

94-215/1066

తసడడ:డ ససచదస హహసపన ననర
ఇసటట ననస:25-18-1158A
వయససస:30
లస: పప
1214 NDX3195500
పపరర: రరజఖస దతవర

1206 NDX2659035
పపరర: మహమకద రఫస షపక
తసడడ:డ నజమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-18-216
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గభనవనశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-18-802/C
వయససస:23
లస: పప

1210 NDX2634509
పపరర: శక లకడక ననగ సరసశత
అననపరరడడడ
తసడడ:డ శశషస రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-18-904
వయససస:23
లస: ససస స

1216 NDX3286622
పపరర: మలర శశరర అలసపత

1208 NDX2939213
పపరర: సరయ చచచతనఖ దదడడ వరస

94-216/711

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : నజమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-18-216
వయససస:35
లస: ససస స
94-215/1217

1203 NDX2673630
పపరర: మసరసన వల షపక

1224 NDX3107521
పపరర: కకషన ననయక ఖరతవథ

94-217/764

తసడడ:డ వనసకటట ననయక ఫరదర
ఇసటట ననస:25-19-22
వయససస:38
లస: పప
94-218/3

1227 NDX2390078
పపరర: గభరరరరజన రరమమమరరస

94-217/6

భరస : షపక చనవర పత పసర వరల
ఇసటట ననస:25-19-26,5 LANE SAMPATH N
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస అయఖర
ఇసటట ననస:25-19-29/2,SAMPATH NAGAR
వయససస:45
లస: పప

1229 NDX2577534
పపరర: సరయ మణణ కసట గభసజ

1230 NDX2577617
పపరర: ధన లకడక గభసజ

తసడడ:డ శకనస గభసజ
ఇసటట ననస:25-19-33/3
వయససస:23
లస: పప

94-217/693

94-217/694

భరస : సరయ మణణకరసత గభసజ
ఇసటట ననస:25-19-33/3
వయససస:20
లస: ససస స
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1231 NDX3103389
పపరర: జయ జవహర రరడడడ దసడడ

94-217/767

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడ దసడడ
ఇసటట ననస:25-19-34
వయససస:22
లస: పప
1234 NDX3042512
పపరర: పపలర రరడడడ బరస

94-217/769

94-218/745

తసడడ:డ మసగపత రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:25-19-38/B
వయససస:42
లస: పప
1243 NDX2556777
పపరర: మధస బబబభ

94-217/697

94-217/698

1238 NDX2800019
పపరర: గగతస మమమలల

94-218/785

1241 NDX2840916
పపరర: ససమసత కలమలర పపరసశశటట

94-217/773

94-218/979

1239 NDX2996700
పపరర: శరగష బబ జర

94-217/772

1242 NDX2561264
పపరర: చతరరల శకనవరస రరవప

94-217/696

1245 NDX2466597
పపరర: ఆమన

94-217/8

తసడడ:డ బబబభ షసచక
ఇసటట ననస:25-19-42
వయససస:22
లస: ససస స

1247 NDX2552677
పపరర: నరకల దతవ నసదద

94-217/699

1248 NDX2629343
పపరర: జన బబగభమ షపక

94-217/700

భరస : ననగభర షపక
ఇసటట ననస:25-19-42
వయససస:25
లస: ససస స
94-215/1076

Deleted

భరస : షపక రహహస
ఇసటట ననస:25-19-42
వయససస:27
లస: ససస స

94-217/771

తసడడ:డ చతరరల మసగపత రరవప
ఇసటట ననస:25-19-38/B 7TH LANE
వయససస:41
లస: పప

1244 NDX3262524
పపరర: మహమకద రఫస షపక

1250 NDX3190279
పపరర: ఆర లకడక చసతలపపడడ

1236 NDX3042421
పపరర: లకడక నకకత రరడడ బరస

భరస : మభరళ కకషష ఓబభలలపపరస
ఇసటట ననస:25-19-38/A
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ నసదద
ఇసటట ననస:25-19-42
వయససస:59
లస: ససస స
94-218/786

94-217/695

తసడడ:డ పపలర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-19-35/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:25-19-40
వయససస:19
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ఉసడడ
ఇసటట ననస:25-19-42
వయససస:74
లస: ససస స
1249 NDX3001534
పపరర: షపక ఆష

94-217/770

తసడడ:డ రరస పడసరద పపరసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-38/B
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-19-39
వయససస:28
లస: పప
1246 NDX2552701
పపరర: రరజరశశరర ఉసడడ

1235 NDX3042405
పపరర: ససతనమహలకడక బరస

తసడడ:డ రసగ రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:25-19-38/1
వయససస:23
లస: పప
94-217/7

1233 NDX2637072
పపరర: జయ జవహర రరడడడ దసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:25-19-35/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : పపలర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-19-35/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జరర
ఇసటట ననస:25-19-38/1
వయససస:18
లస: ససస స
1240 NDX2537272
పపరర: శకనవరస రరవప చతరరల

94-217/768

తసడడ:డ ననగభర వల పఠరన
ఇసటట ననస:25-19-35
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-19-35/2
వయససస:45
లస: పప
1237 NDX2692200
పపరర: దతదదపఖ ననగ సరయ జరర

1232 NDX2774297
పపరర: జరగన పఠరన

1251 NDX3206687
పపరర: శకనవరస రరవప

94-217/774

తసడడ:డ లకడక ననగరశశర రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:25-19-42/4
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:25-19-42/4
వయససస:40
లస: పప
94-217/776
1254 NDX3034972
పపరర: చచచతనఖ సరయ కలమలర మభనగ

తసడడ:డ లకడక ననగరశశర రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:25-19-42/4
వయససస:38
లస: ససస స

94-217/901
1253 NDX3224433
పపరర: లకడక ననగరశశర రరవప
చసతలపపడడ
తసడడ:డ లకడక కరసతరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:25-19-42/4
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మభనగ
ఇసటట ననస:25-19-42/A
వయససస:19
లస: పప

1255 NDX2931251
పపరర: ననగ వరరరన కరరసపపడడ

1256 NDX2707727
పపరర: అశశన మమదర

1257 NDX3201118
పపరర: శవ శసకర మమదర

1252 NDX3192804
పపరర: ఆర లకడక చసతలపపడడ

94-217/775

94-216/778

భరస : వనసకట ససబబరరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:28
లస: ససస స
1258 NDX3190105
పపరర: శవ శసకర మమదర
తసడడ:డ మలర యఖ మమదర
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:30
లస: పప

94-217/701

Deleted

భరస : చసదడశశఖర మమదర
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:31
లస: ససస స
94-217/778

1259 NDX0773770
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలలరవరరమ
తసడడ:డ మసరసన వలలరవరరమ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:29
లస: పప

94-217/777

తసడడ:డ మలర యఖ మమదర
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:30
లస: పప
94-217/779

1260 NDX2837789
పపరర: అశశక రరజ నసడనరర

94-217/781

తసడడ:డ నరసససహరరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:25-19-43-3
వయససస:31
లస: పప
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1261 NDX3223476
పపరర: సరయ మధసరవఅల
వలలరవరరరమ
తసడడ:డ మసరసన ఆచనరర వలలరవరరరమ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:28
లస: ససస స

94-217/899

1264 NDX3129160
పపరర: ననగ మణణ ననగస

94-217/780

94-217/703

94-217/11

1279 NDX2550739
పపరర: ననగమణణ జసదనఖల

94-217/926

95-5/729

94-217/704

94-217/12

1274 NDX3267952
పపరర: రరధన రరణణ డదగరపరరస

1277 NDX3038429
పపరర: మహమకద కససస షపక

1280 NDX3286861
పపరర: రరజరశ వవననమఖ

94-217/13

1283 NDX2679892
పపరర: శవ కలమలరర కసబబల

94-217/928

Deleted
94-217/21

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-58, RAMACHANDRA PU
వయససస:20
లస: ససస స

1286 NDX3044096
పపరర: వవణభ గగపరల గగవరడ

94-217/785

తసడడ:డ భబసకర రరవప గభడడ
ఇసటట ననస:25-19-59
వయససస:20
లస: ససస స

94-215/1077

1272 NDX2943397
పపరర: పడసరద మరరక

94-217/783

1275 NDX2924389
పపరర: తడవవణణ బబ డడగగరగ

94-217/784

1278 NDX2808137
పపరర: రబబన షపక

94-217/786

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:25-19-52
వయససస:25
లస: పప
94-217/940

1281 NDX3135274
పపరర: రవకకరణ గగవరడ

94-215/1078

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:30
లస: పప
94-217/705

1284 NDX2553329
పపరర: వనసకట గగపస గగవరడ

94-217/706

తసడడ:డ శకనవరసస గగవరడ
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:19
లస: పప
94-217/788

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:28
లస: పప
1289 NDX2632925
పపరర: మలధవ గభడడ

1269 NDX2977023
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ డడగగరగ
ఇసటట ననస:25-19-47
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రఘభననథ బబబభ కసబబల
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:38
లస: ససస స
94-217/787

94-217/702

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మరరక
ఇసటట ననస:25-19-46/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశ వ
ఇసటట ననస:25-19-53
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:30
లస: పప
1288 NDX2457570
పపరర: తతజజ శరరశణణ సససగసశశటట

1271 NDX2473817
పపరర: భరత కలమలర మరరక

1266 NDX2639375
పపరర: గగపస కకషష రరజననల

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-19-46
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-19-48 R 666
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:36
లస: పప
1285 NDX3045424
పపరర: రవకకరణ గగవరడ

94-217/782

భరస : శవరరస కకషష డదగరపరరస
ఇసటట ననస:25-19-46/3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కలలఖణ జసదనఖల
ఇసటట ననస:25-19-53
వయససస:25
లస: ససస స
1282 NDX2355733
పపరర: అబభదలలర షపక

1268 NDX3166840
పపరర: అరరణ రరజననల

94-217/9

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరజననల
ఇసటట ననస:25-19-45/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద మరరక
ఇసటట ననస:25-19-46/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగ పపనననరరవప డదగరపరరస
ఇసటట ననస:25-19-46/3
వయససస:63
లస: ససస స
1276 SQX2069565
పపరర: వనసకట సరయ పవన
యలలమలపత
తసడడ:డ అపలరరవప యలలమలపత
ఇసటట ననస:25-19-48
వయససస:20
లస: పప

94-217/10

భరస : వనసకట ననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:25-19-45/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగపసకకషష దదడడడ
ఇసటట ననస:25-19-46
వయససస:23
లస: ససస స
1273 NDX3266640
పపరర: గకహ లకడక డదగరపరరస

1265 NDX2355543
పపరర: కకషష ఒసటటపపల

1263 NDX2457562
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వలర వరస

తసడడ:డ మసరసన ఆచనరర వలర వరస
ఇసటట ననస:25-19-43/3, 6TH LANE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననరరయణ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-19-44
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరజననల
ఇసటట ననస:25-19-45/A
వయససస:18
లస: పప
1270 NDX2457539
పపరర: భమలకడక దదడడడ

95-14/1164

భరస : శకకరసత పచచవ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకకరసటర హససబసడ
ఇసటట ననస:25-19-43/a
వయససస:23
లస: ససస స
1267 NDX2633790
పపరర: అసకరరవప రరజననల

1262 NDX1261817
పపరర: ననగమణణ గసడస

1287 NDX2748267
పపరర: తషలశ గగవరడ

94-217/789

తసడడ:డ శకనవరస గగవరడ
ఇసటట ననస:25-19-54
వయససస:18
లస: ససస స
94-217/707

1290 NDX2632560
పపరర: ససధఖ రరణణ గభడడ

94-217/708

తసడడ:డ భబసకర రరవప గభడడ
ఇసటట ననస:25-19-59/1
వయససస:21
లస: ససస స
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94-215/1079

తసడడ:డ జజన లటటఫ షపక
ఇసటట ననస:25-19-62
వయససస:66
లస: పప
1294 NDX2995322
పపరర: కలలఖణ చకకవరరస వసగరపపరపప

1292 NDX2831626
పపరర: శక రరస కలమలర పరకననటట

తసడడ:డ సనరఖచసదడ రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:25-19-62
వయససస:21
లస: పప
94-217/791

తసడడ:డ పర బడబమల శరససస స వసగరవరరపప
ఇసటట ననస:25-19-64
వయససస:39
లస: పప

1295 NDX2986420
పపరర: శరసత చసతలపపడడ

తసడడ:డ సతఖస కరససబబ యనన
ఇసటట ననస:25-19-66
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:25-19-72
వయససస:31
లస: పప
1303 NDX2422681
పపరర: మభనన షపక

94-217/15

94-217/798

94-205/897

94-218/790

భరస : ననగభర షపక
ఇసటట ననస:25-19-88
వయససస:29
లస: ససస స

94-217/22

1307 NDX3151289
పపరర: సహననజ బబగభమ షపక

1310 NDX3265527
పపరర: పవన కలమలర టటకక

1313 NDX2281327
పపరర: దదవఖ జరటట

94-218/2

1316 NDX2555613
పపరర: భవన గరరరజ కస

94-218/787

1319 NDX3158581
పపరర: బబ జజన షపక
తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-19-88/B
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కరససబబ యనన
ఇసటట ననస:25-19-66
వయససస:59
లస: ససస స
1299 NDX3081627
పపరర: రవ తతజ శరక జసధనఖల

94-217/794

1302 NDX2389898
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-217/14

1305 NDX2923076
పపరర: ననగలకడక పపరమ

94-217/797

1308 NDX2985554
పపరర: కకషష భబరర వ పపరమ

94-218/788

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరమ
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:20
లస: ససస స
94-217/922

1311 NDX3179736
పపరర: హహమబసదస తడసకక

94-218/789

భరస : లలత కలమలర తడసకక
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:30
లస: ససస స
94-218/234

1314 NDX2457489
పపరర: మలధవ మలకన

94-218/1

భరస : ససధదర మలకన
ఇసటట ననస:25-19-83
వయససస:34
లస: ససస స
94-217/709

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కస
ఇసటట ననస:25-19-86
వయససస:20
లస: ససస స
94-217/799

94-217/918

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపరమ
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఫణణ బబబభ జరటట
ఇసటట ననస:25-19-82
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మలకన
ఇసటట ననస:25-19-83
వయససస:40
లస: పప
1318 NDX2952323
పపరర: ఫరతమల షపక

1304 NDX2473841
పపరర: ఆశ షపక

1296 NDX3259710
పపరర: వనసకయమక కరససబబ యనన

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:25-19-72 BHAVANI COLONY
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబభ టటకక
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ రరడడడ బభససరరడడడ
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:23
లస: పప
1315 NDX2457505
పపరర: ససధదర మలకన

94-217/796

భరస : శశశదన వల షపక
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ కటటకమ
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:18
లస: ససస స
1312 NDX2810976
పపరర: సరయ శకననద రరడడడ బభససరరడడడ

1301 NDX2809978
పపరర: రవసదడ రరడడడ బససరరడడడ

94-231/1155

తసడడ:డ రసబబబభ జసధనఖల
ఇసటట ననస:25-19-68
వయససస:20
లస: పప

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:25-19-75 7/3 LANE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరమ
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:19
లస: పప
1309 NDX2771459
పపరర: రరధన కకషష వవణణ కటటకమ

94-217/793

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:25-19-72
వయససస:22
లస: పప

భరస : జహసగగర షపక
ఇసటట ననస:25-19-75
వయససస:23
లస: ససస స
1306 NDX2803724
పపరర: అవననశ పపరమ

94-217/792

తసడడ:డ రరమయఖ జసధనఖల
ఇసటట ననస:25-19-68
వయససస:85
లస: పప
94-217/795

1293 NDX2807865
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:25-19-63
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:25-19-64
వయససస:32
లస: ససస స

94-217/919 1298 NDX3081452
1297 NDX3260536
పపరర: హనసమసత రరవప కరససబబ యనన
పపరర: కలమలర సరశమ జసధనఖల

1300 NDX3098324
పపరర: మసరసన వల షపక

94-217/790

1317 NDX2484814
పపరర: రవ శరరరధద చలర

94-217/16

తసడడ:డ బబజ చలర
ఇసటట ననస:25-19-88
వయససస:23
లస: పప
94-217/800

1320 NDX2662054
పపరర: శకనవరస రరవప బడత

94-217/710

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బడత
ఇసటట ననస:25-19-91
వయససస:46
లస: పప
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1321 NDX3255569
పపరర: లలలవత దతవ బబలరసకకసడ

94-217/915

భరస : రసబబబభ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-19-92
వయససస:33
లస: ససస స
1324 NDX2473809
పపరర: ససత మహలకడక గగవసదసలకరర

94-217/17

94-217/801

94-215/350

94-218/4

94-237/784

94-218/5

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-20-18/C
వయససస:42
లస: ససస స
1345 NDX3044146
పపరర: మసరసన రరవప దనసరర
తసడడ:డ గజరనదరరమ దనసరర
ఇసటట ననస:25-20-25
వయససస:38
లస: పప
1348 NDX2725091
పపరర: శకనవరసరరవప కరవటట
తసడడ:డ పరనకరలల కరవటట
ఇసటట ననస:25-20-30/A
వయససస:50
లస: పప

1334 NDX2781003
పపరర: సరయ పవన బబహర

1337 NDX2745610
పపరర: లకడక పప లపఅల

1340 NDX2679660
పపరర: శక సకజన మభత

1343 NDX2529550
పపరర: అనసష షపక

94-218/798

1346 NDX3286952
పపరర: అసకమక దసరర వర పడసరద
ఊమకదఅలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఊమకదఅలల
ఇసటట ననస:25-20-27
వయససస:30
లస: పప
1349 NDX3066503
పపరర: ఉమర వల షపక
తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:25-20-36/9
వయససస:66
లస: పప

94-217/260

94-217/711

94-217/20

తసడడ:డ వరయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:25-19-108/B, LALPURAM ROA
వయససస:43
లస: పప
94-217/812

1335 NDX2733392
పపరర: శవ వనసకట రమణ మభనగరల

94-217/813

తసడడ:డ శవ మభనగరల
ఇసటట ననస:25-20-7
వయససస:19
లస: పప
94-218/796

94-218/797
1338 NDX3092186
పపరర: చచచతనఖ శవ ననగ రరజ పప లలపలర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పప లలపలర
ఇసటట ననస:25-20-16
వయససస:19
లస: పప
94-218/746

1341 NDX2529535
పపరర: ఖలససస షపక

94-217/23

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-20-18/C
వయససస:27
లస: పప
94-218/6

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-20-18/C
వయససస:22
లస: ససస స
94-217/807

1329 NDX1585936
పపరర: శవ కలమలర పలర పప

94-217/712 1332 NDX2365286
1331 NDX2582229
పపరర: మలర కరరరరన మమరరస కలశకకలనస
పపరర: శకనవరస రరవప దతవరకకసడ

తసడడ:డ శకనవరస రరమ రరవప మభత
ఇసటట ననస:25-20-18
వయససస:19
లస: ససస స
94-217/24

1326 AP151000417079
పపరర: శకనవరసరరవప రరజననల

భసధసవప: శవ కలమలర పలర పప
ఇసటట ననస:25-19-96/2/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : చననయఖ పప లపఅల
ఇసటట ననస:25-20-16
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-20-18
వయససస:69
లస: ససస స
1342 NDX2529626
పపరర: ససలలసన బ షపక

94-217/802

తసడడ:డ పరప రరజ బబహరర
ఇసటట ననస:25-20-7
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవ
ఇసటట ననస:25-20-7
వయససస:19
లస: పప
1339 NDX0325951
పపరర: సరగజన మమడడశశటట

1328 NDX2747624
పపరర: గభరర సరయ కలమలర చటబఖల

95-5/730

తసడడ:డ నరసయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:25-19-96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గభరరననథ శరససస స కలశకకలనస
ఇసటట ననస:25-19-97/A
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-20-1/1
వయససస:36
లస: పప
1336 NDX2599645
పపరర: సనరఖ పడకరశ దదవ

94-217/19

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చటబఖల
ఇసటట ననస:25-19-96/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనమమరరస
ఇసటట ననస:25-19-97/A
వయససస:46
లస: ససస స
1333 NDX0325555
పపరర: రరజశశఖర శరనస

1325 NDX2531028
పపరర: వజయ కలమలర రజనల

1323 SQX2099869
పపరర: ఉమలననగలకడక పథదరరదద

తసడడ:డ పథదరరదదద
ఇసటట ననస:25-19-93
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రజనల
ఇసటట ననస:25-19-96
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-19-96/2
వయససస:25
లస: ససస స
1330 MLJ3294568
పపరర: లత కలలవకకలనస

94-217/903

భరస : శకనవరస రరవప భయ
ఇసటట ననస:25-19-92/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమశ గగవసదసలకరర
ఇసటట ననస:25-19-95
వయససస:63
లస: ససస స
1327 NDX2867331
పపరర: పరరశత ఎరర

1322 NDX3225828
పపరర: శకదతవ భయ

1344 NDX3144433
పపరర: వవదవత చరపర రరడడ

94-217/806

భరస : రరమరరడడడ చరపర రరడడ
ఇసటట ననస:25-20-20
వయససస:32
లస: ససస స
94-217/941

1347 NDX3286978
పపరర: వనసకట రమణ మభసజసపలర

94-217/942

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర చరగ మభసజసపలర
ఇసటట ననస:25-20-27
వయససస:26
లస: ససస స
94-233/1115

1350 NDX2749273
పపరర: బషసరర బబగభమ షపక

94-217/808

భరస : ననగభర షపక
ఇసటట ననస:25-20-37
వయససస:27
లస: ససస స
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1351 NDX3141355
పపరర: బషసరరన షపక
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94-217/809

భరస : అలలభబక షపక
ఇసటట ననస:25-20-51
వయససస:63
లస: ససస స
1354 NDX3181633
పపరర: వసశ మరరకసటట

94-218/801

94-217/26

94-217/810

94-217/714

94-217/717

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:25-20-63/6
వయససస:20
లస: పప
1369 NDX2679835
పపరర: రరఖ పరరశత శకరరస

1358 NDX2390102
పపరర: జయలకడక మభల

1361 NDX2770600
పపరర: అహకద పఠరన

1364 NDX2630614
పపరర: ననరరయణరరవప బబ డతడపలర

1373 NDX2518983
పపరర: పదనకవత గదతద

భరస : అల సయఖద
ఇసటట ననస:25-20-83
వయససస:22
లస: ససస స

94-217/811

94-218/803

94-217/32

1362 NDX2365294
పపరర: శకవలర పప తషల

94-217/29

భరస : నరరససగ ననయక పప తషల
ఇసటట ననస:25-20-60
వయససస:31
లస: ససస స
94-217/715

94-237/783

1365 NDX2630572
పపరర: కకషషవవణణ బబ డతడ పలర

94-217/716

94-217/718

తసడడ:డ రరమ కకషష శకరరస
ఇసటట ననస:25-20-71
వయససస:20
లస: పప
94-217/30

1371 NDX2709681
పపరర: కరరశరక షపక

94-217/720

తసడడ:డ అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:25-20-78
వయససస:19
లస: ససస స
94-217/31

భరస : బడహకస గదతద
ఇసటట ననస:25-20-81
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : సప మయఖ
ఇసటట ననస:25-20-81
వయససస:21
లస: ససస స
1378 NDX2457521
పపరర: అమమరరన సయఖద

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప అపలన
ఇసటట ననస:25-20-56/D
వయససస:52
లస: పప

1368 NDX2679785
పపరర: అఖల శకరరస

1370 NDX2457547
పపరర: అహకద అలషర షపక

94-217/25

94-217/28

1367 NDX2708287
పపరర: మహమద షరగఫ షపక

1372 NDX3099900
పపరర: కరరషరక షపక
తసడడ:డ అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:25-20-78
వయససస:20
లస: ససస స

1359 NDX2365260
పపరర: శకనవరస రరవప అపలన

భరస : ననరరయణరరవప బబ డతడపలర
ఇసటట ననస:25-20-63/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదల బబషర షపక
ఇసటట ననస:25-20-72
వయససస:27
లస: పప

94-217/814

1356 NDX2422699
పపరర: వనసకరటరతనస అయననల

తసడడ:డ అససరర ననయభడడ లలతత బబ డతడపలర
ఇసటట ననస:25-20-63/1
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: అఖల శకరరస
ఇసటట ననస:25-20-71 NEAR RAMULAVARI
వయససస:19
లస: ససస స

1375 NDX3140423
పపరర: వనలవనల లకడక టటవ
డ వకర

94-217/27

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-20-64/A
వయససస:21
లస: పప
94-217/719

94-218/800

తసడడ:డ పపరయఖ అయననల
ఇసటట ననస:25-20-56/A
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:25-20-56/E
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: ననరరయణరరవప బబ డతడపలర
ఇసటట ననస:25-20-63/1
వయససస:64
లస: ససస స
1366 NDX2649820
పపరర: ససభబన షపక

94-218/802

భరస : రమమశరబబభ మభల
ఇసటట ననస:25-20-56/D
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:25-20-56/E
వయససస:66
లస: ససస స
1363 NDX2630978
పపరర: అదద లకడక బబ డతడపలర

1355 NDX3172616
పపరర: రరజశశఖర మరరకసటట

1353 NDX3103249
పపరర: బబష షపక

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:25-20-51
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరకసటట
ఇసటట ననస:25-20-56
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప అపలన
ఇసటట ననస:25-20-56/C
వయససస:52
లస: పప
1360 NDX2770303
పపరర: అలమభననసర పఠరన

94-218/799

భరస : శసకర గగద
ఇసటట ననస:25-20-51
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మరరకసటట
ఇసటట ననస:25-20-56
వయససస:20
లస: పప
1357 NDX2467710
పపరర: శకనవరస రరవప అపలన

1352 NDX3112679
పపరర: మలరస మక గగద

1374 NDX2519049
పపరర: బడహకస గదతద

94-218/7

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గదతద
ఇసటట ననస:25-20-81
వయససస:58
లస: పప

1376 NDX3003761
పపరర: సరయ వనసకట సరసబశవరరవప
వనలవనల
తసడడ:డ సప మయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:25-20-81
వయససస:18
లస: పప

94-218/804

94-218/805
1377 NDX3103520
పపరర: వనలవనల సరయ వనసకట సరసబశవ
రరవప
తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:25-20-81
వయససస:18
లస: పప

1379 NDX2637122
పపరర: ననగభర మరర షపక

94-217/721

1380 NDX2457448
పపరర: ఖద హర బ షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:25-20-83
వయససస:27
లస: పప

94-218/8

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:25-20-83
వయససస:26
లస: ససస స
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1381 NDX2522910
పపరర: ననగరరజ మమకల
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94-217/33

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-20-88
వయససస:34
లస: పప
1384 NDX2839967
పపరర: మధసబబబభ రరపరర

94-217/815

94-217/817

1390 NDX2666758
పపరర: పరపతతత చననయఖ

94-216/717

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-20-94/A
వయససస:51
లస: పప
94-217/724

94-217/34

94-217/713

94-218/793

తసడడ:డ కలమలర చనదరసగపతననమ
ఇసటట ననస:25-20-107
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గసజరరరపల వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:25-20-111
వయససస:49
లస: పప

1389 NDX2976959
పపరర: పవన పససపపలలటట

94-215/1080

1391 NDX2711976
పపరర: చననయఖ పరపరథదటట

1392 NDX2681575
పపరర: పరపరథదత గభరరవమక

94-218/747

1394 NDX2921401
పపరర: శరఖమల వవమభల

1397 NDX2769719
పపరర: బబజ షపక

1400 NDX3011046
పపరర: పసడయసకర ఎలశశటట

1403 NDX2734333
పపరర: కకటటశశర రరవప బబచరగరణణ

1406 NDX3266228
పపరర: మభనన చనదనరసగపతననమ

1409 NDX0274357
పపరర: పడభబవత కకతస మలసస
భరస : వనసకటటశశరరర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:25-20-114/1
వయససస:64
లస: ససస స

94-237/785

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:25-20-94/a
వయససస:47
లస: ససస స
94-217/818

1395 NDX2810422
పపరర: శరత కలమలర వవమభల

94-218/807

తసడడ:డ పరపరరవప వవమభల
ఇసటట ననస:25-20-95
వయససస:20
లస: పప
94-217/819

1398 NDX2523751
పపరర: ససరరశ జరటట

94-218/9

తసడడ:డ రరమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:25-20-98
వయససస:20
లస: పప
94-218/791

1401 NDX2997831
పపరర: వనసకటటష ఎలశశటట

94-218/792

తసడడ:డ రమణరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:25-20-103
వయససస:23
లస: పప
94-217/803

1404 NDX2838209
పపరర: ననగసరయ గగల

94-217/804

తసడడ:డ శశబ మభఖరరర గగల
ఇసటట ననస:25-20-105/1
వయససస:22
లస: పప
94-217/924

భరస : శసకర చనదనరసగపతననమ
ఇసటట ననస:25-20-107
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/795

94-217/816

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-20-93
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబచరగరణణ
ఇసటట ననస:25-20-105
వయససస:22
లస: పప
94-217/923

1386 NDX2822161
పపరర: బబజజన షపక

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-20-92 5TH LANE,BHAVANI
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:25-20-103
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష గభనశశటట
ఇసటట ననస:25-20-104
వయససస:29
లస: ససస స

1408 NDX2783306
పపరర: గసజరరరపల శకనవరస రరవప

94-217/35

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:25-20-97/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష గగగరనవన
ఇసటట ననస:25-20-100
వయససస:20
లస: ససస స

1405 NDX3266202
పపరర: శసకర చనదరసగపతననమ

1388 NDX2365278
పపరర: పరమమశశరర బతష
స ల

94-217/723

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-20-91/C
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప వవమభల
ఇసటట ననస:25-20-95
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:25-20-97/B
వయససస:23
లస: పప

1402 NDX2918472
పపరర: వజయలకడక గభనశశటట

94-218/806

తసడడ:డ లసగయఖ పరపరథదటట
ఇసటట ననస:25-20-94/A
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబసపశ ఈశశర రరవప వవమభల
ఇసటట ననస:25-20-95
వయససస:66
లస: ససస స

1399 NDX2558310
పపరర: అరచన గగగరనవన

1385 NDX3124799
పపరర: బబబర నలర బబ లల

1383 NDX2609303
పపరర: జగనననధస కరలయలకలరగ

తసడడ:డ పపలర యఖ లలట కరలయలకలరగ
ఇసటట ననస:25-20-88/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:25-20-91
వయససస:26
లస: పప

1387 NDX3101540
పపరర: వనసకట రరమ సతఖననరరయణ
బజనవపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బజనవపలర
ఇసటట ననస:25-20-92
వయససస:41
లస: పప

1396 NDX2526408
పపరర: బబజ షపక

94-217/722

భరస : జగనననధస కరలయలకలరగ
ఇసటట ననస:25-20-88/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరపరర
ఇసటట ననస:25-20-91
వయససస:24
లస: పప

1393 NDX2634145
పపరర: లకడక వవమభల

1382 NDX2609360
పపరర: నరసమక కరలయలకలరగ

1407 NDX3129293
పపరర: వరమక షపక

94-218/794

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:25-20-108/B
వయససస:48
లస: ససస స
94-217/805

1410 NDX2484822
పపరర: చసతమలర ఝలనసరరణణ

94-217/36

భరస : చసతమలర మరరయదనసస
ఇసటట ననస:25-20-117 4TH LANE
వయససస:25
లస: ససస స

Page 52 of 406

1411 NDX2372662
పపరర: మల భ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-127/27

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-20-231
వయససస:36
లస: ససస స

1412 NDX2574044
పపరర: మల బ

భరస : హహ
ఇసటట ననస:25-20-231
వయససస:35
లస: ససస స

1414 NDX2558922
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-233/988

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-23-31
వయససస:25
లస: పప

1415 NDX2706257
పపరర: అఖల చచట

94-127/850

భరస : మగల కరరమభలలర బబగ షపక
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:23
లస: ససస స

1418 NDX2672335
పపరర: శశశదన షపక

94-234/50

తసడడ:డ కలమలర గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-38-82/3, 14 LANE
వయససస:32
లస: పప
1423 NDX1880617
పపరర: ధనలకడక కలమలరర తతనసగభసటర

1421 NDX2671261
పపరర: ససపథన కలమలరర ఇమలలల

94-111/26

1424 NDX2815306
పపరర: ననగభరరబ షపక
తసడడ:డ లలలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-259/A
వయససస:18
లస: ససస స

1426 NDX3275583
పపరర: వనసకటరమణ హజరర

1427 NDX3148285
పపరర: ఈససబ షపక

94-234/1522

తసడడ:డ నరసససహరరవప హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:37
లస: పప

1429 NDX1336361
పపరర: శక లకడక జమభకల

1430 NDX0518068
పపరర: వరలకడక� పసనసగగసడ�

94-214/33

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరటబల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:25
లస: ససస స

1433 NDX1096247
పపరర: రరమభలమక వరకలపపడడ

94-214/39

1436 NDX1939133
పపరర: రరజరసదడ పడసరద మమడనరర

94-237/787

1439 NDX0968529
పపరర: కకరణకయ గభడడవరడ
భరస : బబల వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:34
లస: ససస స

94-239/1008

1419 NDX2721330
పపరర: పపరష కలమలరర వసత

94-131/777

1422 NDX1880518
పపరర: ననగలకడక తతనసగభసటర

94-111/25

భరస : రమమశ బబబభ తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:25-163/G4
వయససస:38
లస: ససస స
94-238/1032

1425 NDX1717570
పపరర: వనసకటటశశరరర పరవపలకరర

94-131/570

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:25-4194
వయససస:64
లస: పప
94-217/823

1428 NDX0968578
పపరర: మలధవ సతఖవరణణ

94-214/32

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:28
లస: ససస స
94-214/34

1431 NDX0967810
పపరర: లకడకతషలశమక మమడనరర

94-214/35

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:54
లస: ససస స
94-214/37

1434 NDX1939265
పపరర: రరకరష మమడనరర

94-214/38

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద మమడనరర
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:31
లస: పప
94-214/40

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల మమడనరర
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:62
లస: పప
94-214/42

1416 NDX2840775
పపరర: గభలలబ షర షపక

భరస : శవ రరమ కకషష వసత
ఇసటట ననస:25-32/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:33
లస: పప
1438 NDX1737289
పపరర: రగజజ పరరటబల

94-236/672

భరస : ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:52
లస: ససస స
94-214/36

94-110/1094

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-23-106
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మశశ ఇమలలల
ఇసటట ననస:25-46-16/57
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరవప తతనసగభసటర
ఇసటట ననస:25-163/G4
వయససస:50
లస: ససస స

1435 NDX0968537
పపరర: ననగ రరజశశఖర

94-244/1205

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:25-26-4
వయససస:21
లస: పప

1420 NDX1901173
పపరర: ససరరష గసడడకకట

1413 NDX2575108
పపరర: రరఘవవసదడ కశశటట

తసడడ:డ మమ
మ ఠఖమ జయ రరవప కశశటట
ఇసటట ననస:25-21-133
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: సనరఖ పడకరశ చచట
ఇసటట ననస:25-23-94/70
వయససస:24
లస: పప

1417 NDX2705341
పపరర: అరరలయ షపక

1432 NDX1336429
పపరర: ఆషరకరరణ మమడనరర

94-127/849

1437 NDX0968644
పపరర: శవరరమకకషష

94-214/41

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-1-18
వయససస:69
లస: పప
94-214/43

1440 NDX0968503
పపరర: శరరద కకటబ

94-214/44

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
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1441 NDX1458638
పపరర: వజయ లకడక అలర సశశటట

94-214/45

భరస : ఉమ మహహశ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:38
లస: ససస స
1444 NDX0838417
పపరర: జయలకడక నలస

94-214/48

1445 NDX0781955
పపరర: నరకల అననవరపప

94-214/51

1448 NDX0781989
పపరర: కలససమకలమలరర అననవరపప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పరరటబల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:28
లస: పప

1453 NDX1096171
పపరర: ననగ శకకర ధనపస

1454 NDX0968594
పపరర: సరయ నరసజన ధనపస

94-214/57

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:32
లస: పప
1459 NDX0968347
పపరర: బబల వనసకట ససబడహకణఖస
తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:38
లస: పప
1462 AP151000411245
పపరర: భభజసగరరవప

94-214/66

94-214/69

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:55
లస: పప
1468 NDX0782482
పపరర: అపరలరరవప అననవరపప
తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:70
లస: పప

1449 NDX1259225
పపరర: కకటబ ననగలకడక

94-214/53

1457 NDX1336379
పపరర: శకనవరస రరవప జమభకల

1460 NDX0967984
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

1463 NDX1805268
పపరర: వనసకటటసశరరర పరరటబల

94-214/58

1455 NDX0517656
పపరర: మణణకసఠ� పసనసగగసడ�

94-214/61

1458 NDX1458620
పపరర: శరరవణ తయరగ

94-214/62

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తయరగ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:38
లస: పప
94-214/64

94-214/65
1461 NDX0782441
పపరర: మధససనధన రరవప అననవరపప

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:45
లస: పప
94-214/67

1464 AP151000411539
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నలస
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:49
లస: పప

1466 NDX1886219
పపరర: కకషషజనవయభలల అసదచ

1467 NDX1336346
పపరర: చలపతయఖ జమభకల

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:72
లస: పప

94-214/59

తసడడ:డ ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరధ గగపరల కకషష మమరరస పరరటబల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:50
లస: పప

1469 NDX0968099
పపరర: జగన మహన రరవప

94-214/56

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:27
లస: పప

94-214/70

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:56
లస: పప
94-214/72

94-214/50

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:47
లస: పప
1465 NDX0517680
పపరర: ససబడహకణఖస� పసనసగగసడ�

94-214/52

తసడడ:డ చలపతయఖ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:35
లస: పప
94-214/63

1446 NDX1336353
పపరర: గగవసదమక జమభకల
భరస : చలపతయఖ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:29
లస: పప
94-214/60

94-214/47

94-214/55 1452 NDX1096205
1451 NDX1805284
పపరర: పపరష ససపత కలమలర పరరటబల
పపరర: సరయ శరత నలస

తసడడ:డ శవ ననగ మలలర శశర రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:26
లస: పప

1456 NDX1382076
పపరర: పవన కలమలర నసదనసపరటట

94-214/49

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:63
లస: ససస స
94-214/54

1443 NDX1659269
పపరర: కకషష వవణణ కలసకలగభసట

భరస : చసదడ శశఖర కలసకలగభసట
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:59
లస: ససస స
1450 NDX1423045
పపరర: ననగ వజత తషపరకలల

94-214/46

భరస : శరవణ తయఖరగ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భభజసగరరవప
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:42
లస: ససస స
1447 NDX0968552
పపరర: ససతనమహలకడక గభడడవరడ

1442 NDX1885955
పపరర: కకరణకయ తయఖరగ

94-214/68

94-214/71

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:60
లస: పప
94-214/73

1470 NDX1259217
పపరర: కకటబ మలర కరరరరన రరవప

94-214/74

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:75
లస: పప
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94-214/725

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:71
లస: ససస స
1474 NDX2281178
పపరర: ఉషరరన సరశమ

1472 NDX2673440
పపరర: సతఖననరరయణ టట

94-214/726

తసడడ:డ చనన దదర ననయభడడ
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:68
లస: పప
94-214/75

1475 NDX2281145
పపరర: పడమల యయసదడపగ
డ డ

1473 NDX3046364
పపరర: లకడక కలమలరర పరరటబల

94-214/848

భరస : వనసకటటశశరరర పరరటబల
ఇసటట ననస:81-1-19
వయససస:45
లస: ససస స
94-214/76

1476 NDX2281160
పపరర: శవరరమకకషష సరశమ

94-214/77

భరస : శవరరమకకషష సరశమ
భరస : అకరకసశర రరవప యయసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:81-1-19 FLOOR,VYSALI NILAYA ఇసటట ననస:81-1-19 FLOOR, VYSALI NILAY
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరశమ
ఇసటట ననస:81-1-19 FLOOR,VYSALI NILAYA
వయససస:41
లస: పప

1477 NDX2281152
పపరర: అకరకశశరరరవప యయసదడపగ
డ డ

94-214/79

1479 NDX1659285
పపరర: భబరత లకడక శరఖమలలసబ
అననన
భరస : శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:43
లస: ససస స

94-214/80

94-214/82

1482 NDX2158161
పపరర: పరరర సరరధద అననన

94-214/83

94-214/78

1478 NDX2158294
పపరర: సరయ పడథసఖష కకట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యయసదడపగ
డ డ
తసడడ:డ శశఖర బబబభ కకట
ఇసటట ననస:81-1-19 FLOOR,VYSALI NILAYA ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:61
లస: పప
వయససస:24
లస: ససస స
1480 NDX0125633
పపరర: కకషష కలమలరర మదదద

94-214/81

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:73
లస: ససస స
1483 NDX1938523
పపరర: కమల కలమలర చససడనరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననన
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:21
లస: పప
94-214/84

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:35
లస: పప
1486 NDX1096288
పపరర: వరణణ మలమడడపలర

94-214/87

94-214/90

1487 NDX1096221
పపరర: ఈశశర రరవప వరకలపపడడ

1490 NDX0932038
పపరర: గనసల ననగమలలర శశరర

94-214/93

1493 NDX1336395
పపరర: అననరరధ మలరరళర

1496 NDX1336387
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర వవలకలరర

తసడడ:డ శవ ససబడహకనఖ పడసరద వవలలలరర
ఇసటట ననస:81-1-24
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ S S పడసరద
ఇసటట ననస:81-1-24
వయససస:26
లస: పప

1498 NDX1568601
పపరర: కకతస ఉమల దతవ

1499 NDX1568619
పపరర: కకతస మలధవ లత

భరస : కకతస సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:31
లస: ససస స

94-214/88

94-231/113

భరస : వర శశఖర
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:36
లస: ససస స

1488 NDX1096130
పపరర: రరమభలల వరకలపపడడ

94-214/89

తసడడ:డ వనసకలలల
ఇసటట ననస:81-1-21
వయససస:73
లస: పప
94-214/91

1491 NDX1096320
పపరర: భబగఖరరజ టటరర

94-214/92

తలర : లకఖస
ఇసటట ననస:81-1-22
వయససస:35
లస: పప
94-214/95

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-1-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-214/97

94-214/86

తసడడ:డ బబల వనసకటటశశరరర అననన
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస వనసకట దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:81-1-22
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ వరదసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:81-1-23
వయససస:31
లస: ససస స
1495 NDX1886185
పపరర: వనసకట సరయ చసద వవలలలరర

94-214/85 1485 NDX1937467
1484 NDX1885989
పపరర: రరఘవ కళళఖణ కకకషష చససడనరర
పపరర: శకనవరస రరవప అననన

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-1-21
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబగఖరరజ
ఇసటట ననస:81-1-22
వయససస:33
లస: ససస స
1492 NDX0872713
పపరర: లలలససభబషసన గణసరల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననన
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:81-1-20
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబలలజ
ఇసటట ననస:81-1-21
వయససస:33
లస: ససస స
1489 NDX1096338
పపరర: భబగఖలకడక టటరర

1481 NDX2281186
పపరర: యశశసత అననన

1494 NDX1886110
పపరర: వర లకడక పప లలరర

94-214/96

భరస : ససబబబరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:81-1-24
వయససస:66
లస: ససస స
94-214/98

1497 NDX1886144
పపరర: రవ పప లలరర

94-214/99

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:81-1-24
వయససస:31
లస: పప
94-231/114

1500 NDX2159912
పపరర: పదకజ బబజవరడ

94-231/115

భరస : ససత రరమ ఆసజనవయభలల బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:52
లస: ససస స
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పపరర: కకతస వర శశఖర
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94-231/116

తసడడ:డ బబబభ రరవప
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:39
లస: పప
1504 MLJ3710480
పపరర: ధనలకడక కకతనస

94-232/60

94-232/63

1510 NDX2221984
పపరర: అభనయ కలమలర రరడడడ
మరరసరరడడడ
తసడడ:డ పడతనపరరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-51
వయససస:22
లస: పప

94-214/104

1513 AP151000438299
పపరర: కకటటశశరమక కరలశ

94-232/242

94-232/245

భరస : తనతనరరవప
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:50
లస: ససస స
94-232/252

భరస : సససహచలస మభతనఖల
ఇసటట ననస:81-2-203
వయససస:38
లస: ససస స
1528 NDX2158195
పపరర: భబణభ పడకరశ రరడడడ భవనస
తసడడ:డ మసరసన రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:81-2-204
వయససస:23
లస: పప

1509 NDX3175544
పపరర: ఇమలసవల షపక

94-243/1148

1511 NDX2372217
పపరర: వనసకట పదనకవత కరలవ

1512 AP151000438607
పపరర: మలలర శశరర కరలశ

94-232/240

1514 NDX2371672
పపరర: లలత బబలనవన

1517 NDX1449918
పపరర: దతవ తలలరగ

1520 NDX2032878
పపరర: సససహచలస ఎదసవకల

1523 NDX1886300
పపరర: దసరర దతవ లలకకరరడడడ

1526 NDX0593301
పపరర: ఆదదలకడక భవనస

1529 NDX0594903
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ కకసడపరరడడడ

94-232/241

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:81-2-196
వయససస:40
లస: ససస స
94-232/243

1515 AP151000435056
పపరర: శకనవరస రరవప బబలనవన

94-232/244

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-2-197
వయససస:44
లస: పప
94-232/247

1518 NDX2104867
పపరర: సరమలమ జఖస తలలరగ

94-232/248

భరస : సతఖననరరయణ తలలరగ
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:32
లస: ససస స
94-232/250

1521 MLJ3311099
పపరర: శకనవరసరరవప తలలరర

94-232/251

తసడడ:డ తనతనరరవప
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:38
లస: పప
94-214/105

1524 NDX1886250
పపరర: వనసకట రరడడడ లలకకరరడడడ

94-214/106

తసడడ:డ గగపస రరడడడ లలకక రరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-202
వయససస:69
లస: పప
94-214/108

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-204
వయససస:39
లస: ససస స
94-214/110

94-232/62

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-1-1955
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ లలకక రరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-202
వయససస:47
లస: ససస స
94-214/107

1506 MLJ3705506
పపరర: వర శశఖర కకతనస

భరస : శవ ససబడహకనఖ పడసరద వవలలలరర
ఇసటట ననస:81-1-26
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప ఏడడవరకఅలల
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బసడడ
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:57
లస: పప
1525 NDX1820951
పపరర: అరరణ మభతనఖల

94-214/100

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-2-201
వయససస:30
లస: ససస స
94-232/249

94-232/59

తసడడ:డ బబబభరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబలనవన
ఇసటట ననస:81-2-197
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-2-197
వయససస:82
లస: పప

1522 AP151000435101
పపరర: తనతనరరవప తలలరర

94-232/61

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:81-2-196
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-2-196
వయససస:42
లస: ససస స

1519 AP151000438226
పపరర: వరలకడక తలలరర

1505 MLJ3705514
పపరర: సరసబశవరరవప కకతనస

1508 NDX1886060
పపరర: భవరన దతవ వవలలలరర

1503 MLJ3710498
పపరర: మలధవలత కకతనస

భరస : వర శశఖర కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:66
లస: పప

1516 AP151000435343
పపరర: పపరయఖ బబజనవటట

94-232/58

భరస : సరసబశవరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబభ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:81-1-25
వయససస:55
లస: ససస స
1507 NDX2187491
పపరర: బబబభరరవప కకతనస

1502 MLJ3710506
పపరర: ఊమలదతవ కకతనస

1527 NDX2158203
పపరర: రతన కలమలరర కకసడపరరడడ

94-214/109

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ కకసడపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-204
వయససస:58
లస: ససస స
94-214/111

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ కకసడపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-204
వయససస:43
లస: పప

1530 NDX2491215
పపరర: శకనవరస వనసకట దసరర పడసరద
గణశరల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణశరల
ఇసటట ననస:81-2-205
వయససస:48
లస: పప

94-214/112
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94-214/113

తసడడ:డ ససబబయఖ గణశరల
ఇసటట ననస:81-2-205
వయససస:74
లస: పప
1534 NDX2349579
పపరర: ఈశశర మసదనరపప

94-231/653

94-231/1176

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:36
లస: పప
1540 NDX2845675
పపరర: ఖదర వల షపక

94-241/1207

94-245/1322

94-214/868

1538 NDX2761492
పపరర: ననగలకడక మలలర

1539 NDX3181542
పపరర: గసగధర పపల

94-214/119

1544 AP151000456241
పపరర: ఫరతమభననసర షపక

1547 NDX1594812
పపరర: ససజనఖ మసగరశశటట

1550 AP151000411620
పపరర: పసచచమక గభడడవరడ

94-214/122

1553 NDX0593343
పపరర: పరవన ననయభడడ మసజశశటట

తసడడ:డ దతనసతతయ
డ భలల
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతష పసఫపపలర
ఇసటట ననస:81-6-58
వయససస:44
లస: ససస స

94-214/114

94-240/16

1559 NDX0460022
పపరర: ససధనకర పసదపలర
తసడడ:డ బబలభబసకరరరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:81-6-58
వయససస:45
లస: పప

1542 NDX2500478
పపరర: ఫరగదన షపక

94-245/19

1545 AP151000411636
పపరర: కకషషకలమలరర పపరరబబ యన

94-214/115

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-4-468
వయససస:52
లస: ససస స
94-214/117

1548 NDX1214410
పపరర: శకదతవ మసగరశశటట

94-214/118

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:34
లస: ససస స
94-214/120

1551 MLJ1862689
పపరర: వజయ కకషష మసగరశశటట

94-214/121

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:38
లస: పప
94-214/123

1554 AP151000411680
పపరర: రరజశశఖర మసగరశశటట

94-214/124

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:44
లస: పప
94-214/126

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:63
లస: పప
94-214/128

94-232/1126

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-2-2722/149
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:39
లస: పప

94-214/125 1556 AP151000411578
1555 NDX2100287
పపరర: రరమమహనరరవప రరజపరలలస
పపరర: చసదడశశఖర మసగరశశటట

94-231/1175

తసడడ:డ చసడనడయభడడ పపల
ఇసటట ననస:81-2-209
వయససస:18
లస: పప

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:38
లస: పప

1558 MLJ3294840
పపరర: అనసతలకడక పసదపలర

94-231/1177

భరస : వజయ కకషష మసగరశశటట
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:81-5-534
వయససస:47
లస: ససస స
1552 NDX0717710
పపరర: రరమకకషష మసగరశశటట

భరస : అకరకశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:76
లస: ససస స

1541 NDX1618372
పపరర: ననగభల షపక

94-231/652

1536 NDX2765303
పపరర: కకటటశశరమక మలలర

తసడడ:డ యలమసదయఖ యలమసదల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబభదలనబ షపక
ఇసటట ననస:81-3-1184
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శశశదన గభసజ
ఇసటట ననస:81-4-469
వయససస:28
లస: ససస స
1549 NDX2100303
పపరర: దసరర రరజపరలలస

94-231/654

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-2-2148
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప దనలపపడడ
ఇసటట ననస:81-3/9/1
వయససస:31
లస: ససస స
1546 NDX2804631
పపరర: వనసకట ననగ జజఖత గభసజ

1535 NDX2349538
పపరర: రరమభ యలమసదల

1533 NDX2349520
పపరర: ససజజత ఎలమసదల

భరస : రరమభ ఎలమసదల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతశ బబబభ
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-2-1873
వయససస:47
లస: పప
1543 NDX2885283
పపరర: ననగమణణ దనలపపడడ

94-231/651

భరస : ఈశశర మసదనరపప
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప మసదనరపప
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:40
లస: పప
1537 NDX2764967
పపరర: సతషబబబభ మలలర

1532 NDX2349967
పపరర: వజయదసరరర మసదనరపప

1557 AP151000411456
పపరర: కరమలకమక పసదపలర

94-214/127

భరస : బబలభబసకరరరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:81-6-55
వయససస:68
లస: ససస స
94-214/129

1560 AP151000411365
పపరర: సతష పసదపలర

94-214/130

తసడడ:డ బబలభబసకరరరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:81-6-58
వయససస:47
లస: పప
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1561 NDX2327690
పపరర: ధననఖ రరజరసదడన అపసలకట

94-233/347

భరస : రరజరసదడన అపసలకట
ఇసటట ననస:81-6-394/1
వయససస:38
లస: ససస స
1564 NDX1633685
పపరర: రగశమక దసదచర ల

94-214/133

94-203/639

94-218/10

94-214/136

94-214/139

94-240/752

తసడడ:డ శవ పడసరద కసప
ఇసటట ననస:81-9-1991
వయససస:27
లస: ససస స
1582 NDX2676906
పపరర: ధన లకడక మదనడడగమ

1571 NDX2355485
పపరర: ససజజత చచసబబటట

1574 NDX2491181
పపరర: ఇసదదరర చలర

1577 NDX1214527
పపరర: బబల వనసకట ససబడమణఖ శరససస స
రరసడడచసతల
తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:81-9-918
వయససస:56
లస: పప
1580 NDX2158922
పపరర: తతట వనసకట కకషష

94-214/724

1583 NDX2880573
పపరర: దసరర భవన మలరర న

94-216/25

94-237/914

1588 NDX2908853
పపరర: వనసకటరమణ సససధత

94-218/813

1586 NDX2798296
పపరర: యయనసకర ఎససట లల

94-214/137

భరస : మరరయబబబభ
ఇసటట ననస:81-11-900
వయససస:31
లస: ససస స

1569 NDX2864825
పపరర: శశరసక శసగసశశటట

94-233/1193

1572 AP151000447376
పపరర: పదనకవత ఎలమసచ

94-234/548

1575 NDX1879420
పపరర: చసదడ శశఖర చలలర

94-214/138

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల చలలర
ఇసటట ననస:81-9-817
వయససస:47
లస: పప
94-214/140

1578 NDX1396069
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగరశశటట

94-214/141

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:81-9-918
వయససస:68
లస: పప
94-218/11

1581 NDX0859983
పపరర: గగపప శకనవరసరరడడడ� గగపప

94-218/12

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:81-10-780
వయససస:35
లస: పప
94-205/910

1584 NDX2959609
పపరర: రతన కలమలరర జమభకల

94-237/913

భరస : శవ కకటటశశర రరవప జమభకల
ఇసటట ననస:81-11-845
వయససస:51
లస: ససస స
94-218/811

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:81-11-900
వయససస:74
లస: పప
1589 NDX2798338
పపరర: మరరయమక ఎససట లల

94-201/635

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-8-743/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మలరర న
ఇసటట ననస:81-11-845
వయససస:20
లస: ససస స

1585 NDX2959583
పపరర: శక పపజత లకడక తయలరర
జమభకల
తసడడ:డ జయ కకషష జమభకల
ఇసటట ననస:81-11-845
వయససస:18
లస: ససస స

1566 NDX2656759
పపరర: కవత మలలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-672
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తతట శశఖర
ఇసటట ననస:81-10-712
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-10-9285
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:81-11-900
వయససస:46
లస: పప

94-233/1192

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-9-817
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-9-918
వయససస:59
లస: ససస స
1579 NDX2850600
పపరర: కకషష వవణణ కసప

1568 NDX2864700
పపరర: జయ లకడక శసగసశశటట

94-214/132

భరస : ననగరజ
ఇసటట ననస:81-7-78
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:81-8-632
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర చలలర
ఇసటట ననస:81-9-817
వయససస:37
లస: ససస స
1576 NDX1243013
పపరర: గసగరశశటట కనకదసరర

94-214/134

భరస : శకనవరస రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:81-7-672
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ జరటట
ఇసటట ననస:81-8-612
వయససస:77
లస: పప
1573 NDX1879446
పపరర: మలలర శశరర చలలర

1565 NDX2023653
పపరర: కకటటశశరమక గసడడరర

1563 NDX1633727
పపరర: ననగలకడక గననరరరపలర

భరస : వనసకటటశ గననరరరపలర
ఇసటట ననస:81-6-602
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:81-6-602
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ మలలర
ఇసటట ననస:81-7-240
వయససస:24
లస: పప
1570 AP151000417392
పపరర: రరమలరరవప జరటట

94-214/131

భరస : రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-6-600
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప దసదచర ల
ఇసటట ననస:81-6-602
వయససస:45
లస: ససస స
1567 NDX2709202
పపరర: శవరరస కకషష మలలర

1562 NDX0781831
పపరర: శరరద బబదస

1587 NDX2908895
పపరర: రమణమక మటటట

94-218/812

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-11-900
వయససస:51
లస: ససస స
94-218/814

1590 NDX2908085
పపరర: మరరయమక ఎససట లల

94-245/1169

భరస : యనకర
ఇసటట ననస:81-11-900
వయససస:50
లస: ససస స
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94-240/41

తసడడ:డ రసగరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:81-11-1027
వయససస:32
లస: పప
1594 NDX2668408
పపరర: ససబబ రరవప ఎఙఙఙ

94-245/1086

94-241/57

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-12-105
వయససస:74
లస: పప
1603 NDX2098342
పపరర: అసరక షపక

94-240/190

94-240/192

94-240/195

94-240/197

94-214/146

తసడడ:డ గగరర శసకర రరవప బబవర
ఇసటట ననస:81-13-47
వయససస:44
లస: పప
1618 NDX3088440
పపరర: లకడక పడసనన నసడడ కసటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసదదకరసత
ఇసటట ననస:81-13-116
వయససస:18
లస: ససస స

1604 NDX3152675
పపరర: రహహమభననసర సయద

1607 NDX0962381
పపరర: ససత వకకలగడడ

1610 NDX0962399
పపరర: కరమమశశరరరవప వకకలగడడ

1613 NDX1315993
పపరర: వవసకట రమణ బటబడ

94-240/683

1599 NDX1138452
పపరర: వనసకటబడవప శరనస

94-240/682

94-240/684

1605 MLJ1898360
పపరర: మలలర శశరర కటబరర

94-240/191

భరస : హరరబబబభ కటబరర
ఇసటట ననస:81-12-1185
వయససస:38
లస: ససస స
94-240/193

1608 NDX0962415
పపరర: వజయలకడక వకకలగడడ

94-240/194

భరస : కరమమశశరరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:81-12-1193
వయససస:66
లస: ససస స
94-240/196

1611 NDX2825230
పపరర: హనసన షపక

94-242/1347

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:81-12-1832
వయససస:19
లస: ససస స
94-240/198

1614 NDX3095908
పపరర: శవ సరయ కకరణ అసకస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అసకస
ఇసటట ననస:81-13-11-82
వయససస:18
లస: పప

1616 NDX0816298
పపరర: సబహ పరగశన సయఖద

1617 NDX2951572
పపరర: జజన బబష షపక

తసడడ:డ బడహకస గటటట
ఇసటట ననస:81-13-955
వయససస:20
లస: ససస స

94-241/59

1602 NDX2761112
పపరర: వరమక చసదన

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప BITRA
ఇసటట ననస:81-13-11
వయససస:29
లస: పప

1619 NDX2456994
పపరర: శరకవరణణ గటటట

94-240/45

భరస : ఎడడకకసడలల చసదన
ఇసటట ననస:81-12-381
వయససస:62
లస: ససస స

94-240/199

భరస : మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-112
వయససస:28
లస: ససస స
94-240/717

1596 NDX1354695
పపరర: భబనసమత దతవ కకరకపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-12-104
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ వకకలగడడ
ఇసటట ననస:81-12-1193
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-13-1/25
వయససస:79
లస: పప
1615 NDX2355204
పపరర: వనసకట రమణ బబవర

94-241/58

భరస : రరజరష కలమలర వకకలగడడ
ఇసటట ననస:81-12-1193
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:81-12-1193
వయససస:43
లస: పప
1612 NDX2306629
పపరర: జబబబర షపక

1598 NDX1138403
పపరర: బబబభ నవన కలమలర శరనస

1601 NDX2804748
పపరర: ఎడడకకసడలల చసదన

94-240/43

తసడడ:డ శవ వనసకటటశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-12-25
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహససచన సయద
ఇసటట ననస:81-12-1180
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:81-12-1185
వయససస:43
లస: పప
1609 NDX0962373
పపరర: రరజరష కలమలర వకకలగడడ

94-240/44

తసడడ:డ వరరసరశమ చసదన
ఇసటట ననస:81-12-381
వయససస:79
లస: పప

భరస : అబభదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-12-1140
వయససస:27
లస: ససస స
1606 MLJ1882356
పపరర: హరరబబబభ కటబరర

1595 NDX1305895
పపరర: బతస నవన కలమలరగ

తసడడ:డ వనసకట రరవప శరనస
ఇసటట ననస:81-12-104
వయససస:26
లస: పప
94-241/60

1593 NDX2174134
పపరర: కరశలలశ పపరరమ

తసడడ:డ శవ పపరమల
ఇసటట ననస:81-11-1130
వయససస:24
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ కలమలరగ
ఇసటట ననస:81-12-10
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:81-12-104
వయససస:26
లస: ససస స
1600 NDX1234327
పపరర: ననసర వల షపక

94-240/42

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పపరమల
ఇసటట ననస:81-11-1130
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధ గభఫరస
ఇసటట ననస:81-11-1464
వయససస:32
లస: పప
1597 NDX1138460
పపరర: అననష శరనస

1592 MLJ1884303
పపరర: గగవరరన పపరమల

94-240/728

94-240/710

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-13-115/7
వయససస:42
లస: పప
94-240/200

1620 NDX2486454
పపరర: శక లకడక గటటట

94-240/201

భరస : బడహకస గటటట
ఇసటట ననస:81-13-955
వయససస:40
లస: ససస స
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1621 NDX2457000
పపరర: వనసకట శకనవరస బబ లర మభసత

94-240/202

తసడడ:డ శసకరరరవప బబ లర మభసత
ఇసటట ననస:81-13-955
వయససస:28
లస: పప
1624 NDX2194538
పపరర: సరయ రరడడడ బబ యయ

94-240/205

94-240/208

94-240/211

94-240/214

94-240/685

94-240/219

భరస : అడడవయఖ కకమమరగల
ఇసటట ననస:81-13-1310
వయససస:41
లస: ససస స

94-240/222

1629 NDX2306678
పపరర: కరలలష వరల షపక

94-240/210

1632 MLJ1895572
పపరర: ససబబరతనస చలమకకరర

1637 NDX2105329
పపరర: ఉమ దతవ కకడత

1640 NDX0963694
పపరర: గగపరలకకషష కకడచ

1643 NDX2306934
పపరర: సబర షపక

1646 NDX2256055
పపరర: జరగనన షపక

94-240/216

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరవప తషమకలపససట
ఇసటట ననస:81-13-1075
వయససస:42
లస: పప
94-240/217

94-240/218
1638 NDX0964429
పపరర: బబలతడపపరసససదరర బబలతడపపర

భరస : హరరకకషష బబలతడపపర
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:39
లస: ససస స
94-240/220

1641 NDX2306694
పపరర: ఆసజనవయభలల యలవరరస

94-240/221

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస యలవరరస
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:51
లస: పప
94-240/338

1644 NDX2350445
పపరర: సరగజన సససగరరర

94-240/586

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప సససగరరర
ఇసటట ననస:81-13-1224
వయససస:23
లస: ససస స
94-241/129

భరస : అబభదల కరగమ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1384
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1990
వయససస:36
లస: ససస స

94-240/213

భరస : శవలకడకననరరయణ చలమకకరర
ఇసటట ననస:81-13-1074
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-13-1132A
వయససస:38
లస: ససస స
94-240/744

94-240/207

94-240/215 1635 AP151000456272
1634 MLJ1895242
పపరర: శవలకడకననరరయణ చలమకకరర
పపరర: పడసరదస తషమకలపససట

94-240/587 1649 NDX0963108
1648 NDX0962985
పపరర: మర అబభదల రహమలన సయఖద
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ హమద సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1665
వయససస:59
లస: పప

94-240/212

తసడడ:డ శవనననరరయణ కకడచ
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ కకడచ
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:64
లస: పప
1645 NDX2846079
పపరర: శత కకమమరల గ

1631 NDX2307056
పపరర: అజజననసర షపక

1626 NDX1638073
పపరర: మహబమబ సయఖద

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1050
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష కకడత
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ కకడచ
ఇసటట ననస:81-13-1107
వయససస:59
లస: ససస స
1642 NDX0963595
పపరర: శవనననరరయణ కకడచ

94-240/209

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ చనలలకలరర
ఇసటట ననస:81-13-1074
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హహససన మహహదద న
ఇసటట ననస:81-13-1097
వయససస:18
లస: పప
1639 NDX0963587
పపరర: లకడక కకడచ

1628 NDX2256725
పపరర: తహహరరనవనసర షపక

94-240/204

భరస : బబబభ సయఖద
ఇసటట ననస:81-13-1040
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహమకద జకకర అల షపక
ఇసటట ననస:81-13-1057
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస తషమకలపససట
ఇసటట ననస:81-13-1074
వయససస:70
లస: ససస స
1636 NDX2852242
పపరర: ఖజ మహహదద న మహహదద న

94-240/206

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1050
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ లసగస
ఇసటట ననస:81-13-1052
వయససస:27
లస: ససస స
1633 MLJ1895580
పపరర: సరగజనదతవ తషమకలపససట

1625 NDX2306215
పపరర: వజయ కకలననరర

1623 NDX2194520
పపరర: లకడక బబ యయ

భరస : రరసబబబభ బబ యయ
ఇసటట ననస:81-13-1034
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధ కకలననరర
ఇసటట ననస:81-13-1034
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:81-13-1050
వయససస:36
లస: ససస స
1630 NDX1420058
పపరర: ననగ మనకడ బసడ

94-240/203

భరస : వజయ కలమలర కకలననరర
ఇసటట ననస:81-13-1034
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబభ బబ యయ
ఇసటట ననస:81-13-1034
వయససస:28
లస: పప
1627 NDX2256675
పపరర: బలకక సర షపక

1622 NDX2306983
పపరర: కరవఖ కకలననరర

1647 NDX2255990
పపరర: సతష కకమమకరర

94-241/130

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-13-1613
వయససస:26
లస: పప
94-240/588

1650 NDX2306652
పపరర: ఖసదసదస షపక

94-240/589

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:81-13-11480
వయససస:25
లస: పప
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1651 NDX3187721
పపరర: వనసకట సతఖరరవప తషమకల

94-240/743

తసడడ:డ గభరర మసరసన తషమకల
ఇసటట ననస:81-13-11996
వయససస:43
లస: పప
1654 NDX1148279
పపరర: సరరదర హహససచసన షపక

94-241/190

94-241/1140

94-239/265

94-241/238

94-241/968

94-241/971

94-239/619

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరతన
ఇసటట ననస:81-18-1594
వయససస:40
లస: పప

1664 NDX1908237
పపరర: ననగ లకడక తలసకక

1667 NDX0955419
పపరర: సయఖద షఫసయల

1670 NDX0739219
పపరర: ఈశశర రరవప మలలర ల

1673 NDX2256899
పపరర: భబగఖలకడక కకరరసపలర

94-235/805

1676 NDX2309763
పపరర: ననగరరజ పప లశశటట

94-241/966

1679 NDX1453307
పపరర: షపక ఖలజజ గగస
తసడడ:డ మలబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1594
వయససస:44
లస: పప

1659 NDX3110541
పపరర: కéఁసరరశజహన షపక

94-239/1074

1662 NDX2309664
పపరర: బబల మణణకసఠ తమకశశటట

94-239/267

1665 NDX0646976
పపరర: ఆతకకకరర సతఖకకరణ�

94-241/967

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-17-1709
వయససస:35
లస: పప
94-241/969

1668 NDX0954909
పపరర: షపక ఆషర

94-241/970

భరస : చనన బబషర
ఇసటట ననస:81-17-1710
వయససస:55
లస: ససస స
94-241/972

1671 NDX1272152
పపరర: ననగరశశరరరవప చలర గరల

94-239/617

తసడడ:డ యయసస చలర గరల
ఇసటట ననస:81-17-1779
వయససస:35
లస: పప
94-239/618

1674 AP151000447429
పపరర: ససతనరరవమక ఎలమసచ�

94-234/1179

భరస : తనతయఖ�
ఇసటట ననస:81-18-35
వయససస:67
లస: ససస స
94-239/620

తసడడ:డ సరసబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-18-1551
వయససస:45
లస: పప
94-241/332

94-241/237

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-17/504
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమలర కకరరసపలర
ఇసటట ననస:81-17-1513239
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యయసస బసడనరర
ఇసటట ననస:81-18-140
వయససస:34
లస: ససస స
1678 MLJ3357175
పపరర: పడకరష కరతన

94-239/266

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1737
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస తతట
ఇసటట ననస:81-17-15556
వయససస:34
లస: పప
1675 NDX2160653
పపరర: అరరణన బసడనరర

1661 NDX1714659
పపరర: వనసకట రవ కలమలర కకట

1656 AP151000366146
పపరర: వనసకటకకషషయఖ సనరర

భసధసవప: కకరసన యరకగభసటర
ఇసటట ననస:81-17-156
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సయఖద అజగర
ఇసటట ననస:81-17-1710
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల గఫపర�
ఇసటట ననస:81-17-1710
వయససస:37
లస: పప
1672 NDX0840728
పపరర: చసదడశశఖర తతట

94-239/1099

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలసకక
ఇసటట ననస:81-17-1709
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అజస బబబభ�
ఇసటట ననస:81-17-1710
వయససస:31
లస: ససస స
1669 NDX0729285
పపరర: అజస బబబభ షపక�

1658 NDX2852333
పపరర: వనసకట ససబబమక వవలకలరర

94-238/734

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1577
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:81-17-498
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:81-17-1426
వయససస:65
లస: ససస స
1666 NDX0729319
పపరర: ససలలసనన షపక�

94-241/236

భరస : వనసకట కకటయఖ వవలకలరర
ఇసటట ననస:81-17-75
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:81-17-156/2/1
వయససస:51
లస: పప
1663 MLJ1892884
పపరర: అలక
ర రమక మకసగభసడస

1655 AP151000369147
పపరర: చసచమక సనరర

1653 NDX0703967
పపరర: పదక� బబ రరగళ�

భరస : వనసకరటరమణ�
ఇసటట ననస:81-15-1481
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-16-1577
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర బబజరస
ఇసటట ననస:81-17-15/43
వయససస:20
లస: ససస స
1660 NDX2423143
పపరర: వరరసరశమ బబ మకశశటట

94-241/132

తసడడ:డ వషష
ష బసడర
ఇసటట ననస:81-13-31361
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-15-13325
వయససస:44
లస: పప
1657 NDX2957645
పపరర: మమత బబజరస

1652 NDX1706326
పపరర: నవఖ బసడర

1677 MLJ3357183
పపరర: కకషప ర కరతన

94-241/331

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరతన
ఇసటట ననస:81-18-1594
వయససస:37
లస: పప
94-241/333

1680 NDX2308229
పపరర: మరరబ షపక

94-239/621

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1597
వయససస:34
లస: ససస స
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1681 AP151000456782
పపరర: ఇమలసబ షపక

94-239/622

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:81-18-1597
వయససస:52
లస: ససస స
1684 NDX2309474
పపరర: అలలరబకలల షపక

94-239/625

94-223/1144

94-239/933

94-241/1153

94-241/1155

94-241/1224

94-239/627

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:28
లస: ససస స

1694 NDX2817500
పపరర: బబగస షపక

1697 NDX2847267
పపరర: ఫయలజ షపక

1700 NDX2933299
పపరర: బబగస షపక

1703 NDX1177104
పపరర: ససభబన మహమకద

94-239/630

1706 NDX2673002
పపరర: లల రరణణ మణణయస

94-239/1102

1709 NDX2308948
పపరర: ననరర హ షపక
భరస : గన షసచదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:50
లస: ససస స

1689 NDX2603447
పపరర: లతఫపననసరస షపక

94-239/932

1692 NDX2762458
పపరర: రరహమన ఖలన పఠరన

94-239/1101

1695 NDX2730422
పపరర: మహమకద బషసర పఠరన

94-241/1154

తసడడ:డ మహమకద మగభబల పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:35
లస: పప
94-241/1156

1698 NDX2741577
పపరర: సరబరర పఠరన

94-241/1223

భరస : మగభబల పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:49
లస: ససస స
94-241/1225

1701 NDX2649713
పపరర: నజర మహమకద

94-196/882

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1603
వయససస:58
లస: పప
94-239/628

1704 NDX2409886
పపరర: ససలలసనన షపక

94-239/629

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1605
వయససస:39
లస: ససస స
94-237/827

భరస : గగపసననధ మణణయస
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:41
లస: ససస స
94-239/632

94-239/1100

తసడడ:డ అసదసలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1604
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1605
వయససస:21
లస: పప
1708 NDX2309029
పపరర: ననగమర బ షపక

94-239/934

భరస : బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1604
వయససస:35
లస: ససస స
1705 NDX2409860
పపరర: హరరబభలలరహ షపక

1691 NDX2602886
పపరర: బబష పటబన

1686 NDX2762441
పపరర: అమన ఖలన పఠరన

భరస : మహమకద గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మబభబల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలబమల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:31
లస: పప
1702 NDX1021708
పపరర: ససలలసనన సయఖద

94-239/626

తసడడ:డ కససస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మగభబల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1602
వయససస:34
లస: పప
1699 NDX2741585
పపరర: ఫయలజ షపక

1688 NDX1203801
పపరర: పరగశన పఠరన

94-239/624

తసడడ:డ మహబమబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1600
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రహమన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:35
లస: పప

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:29
లస: ససస స
1696 NDX2755569
పపరర: బషసర మహమకద

94-109/781

భరస : బబష పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రహమన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1601
వయససస:44
లస: ససస స
1693 NDX2847960
పపరర: హససన పఠరన

1685 NDX2642619
పపరర: షమమ షపక

1683 NDX2308831
పపరర: గగససయల షపక

భరస : అలలరబకలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1598
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1600
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కయమఖమ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1600/1
వయససస:30
లస: పప
1690 NDX2684462
పపరర: రరహన పఠరన

94-239/623

తసడడ:డ మమలలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1597
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1598
వయససస:35
లస: పప
1687 NDX2783462
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

1682 NDX2506921
పపరర: జజన బబషర షపక

1707 NDX2308922
పపరర: ననగరన షపక

94-239/631

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:26
లస: ససస స
94-239/633

1710 NDX2309094
పపరర: ననగరరజ షపక

94-239/634

తసడడ:డ గన షసచదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:25
లస: పప

Page 62 of 406

1711 NDX2309110
పపరర: గన షసచదన షపక
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94-239/635

తసడడ:డ అబభదల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:63
లస: పప
1714 NDX2737658
పపరర: లకడక వనమభల

94-239/1103

94-241/1157

94-239/638

94-239/641

94-239/1106

94-239/645

తసడడ:డ రహసతషలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:70
లస: పప
1735 NDX1022359
పపరర: ఫరతమల షపక
భరస : హమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1611
వయససస:39
లస: ససస స
1738 NDX1058122
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1611
వయససస:59
లస: పప

1724 NDX0767103
పపరర: చనసతఖససససగ� బబ సదదల�

1727 NDX1022235
పపరర: గగససన సయఖద

1730 NDX1698523
పపరర: అఫరలలననసర సయఖద

1733 NDX0870386
పపరర: వహహద షపక

1736 NDX1022409
పపరర: జజహహదన షపక

94-239/642

1739 NDX0344812
పపరర: రమణ మటబట
భరస : ఏడడకకసడలల మటబట
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:41
లస: ససస స

94-239/637

94-239/640

1725 NDX2256048
పపరర: బభజర షపక

94-241/334

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:32
లస: ససస స
94-239/643

1728 NDX1022201
పపరర: రహహమల సయఖద

94-239/644

తసడడ:డ జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:34
లస: ససస స
94-239/646

1731 NDX1059534
పపరర: మహబమబ ససభబన

94-239/647

తసడడ:డ ఖలససస మహబమబ
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:42
లస: పప
94-239/649

1734 NDX3021052
పపరర: ససబదడ తతట

94-239/1107

భరస : ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-18-1610
వయససస:34
లస: ససస స
94-239/651

భరస : హమకద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1611
వయససస:39
లస: ససస స
94-239/653

94-239/1105

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1610
వయససస:42
లస: పప
94-239/650

1719 NDX0766550
పపరర: లకడక బబయ� బబ సదదల�

94-239/639 1722 NDX1177187
1721 NDX2308641
పపరర: సతఖ ననరరయణ సససగ బబ సదదల
పపరర: మబబష షపక

భరస : ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:73
లస: ససస స
94-239/648

1716 NDX3020492
పపరర: మమనక వనమభల

భరస : చనసతఖససససగ� షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జబబబర సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1609
వయససస:49
లస: ససస స
1732 NDX1058791
పపరర: ఖలససస సయఖద

94-239/636

తసడడ:డ పసదసతఖససససగ� బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:42
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1608
వయససస:29
లస: ససస స
1729 NDX1021724
పపరర: జజకకరర సయఖద

1718 NDX0774588
పపరర: గగససయల బబగస షపక

94-239/936

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనమభల
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:21
లస: పప

తలర : నననభ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:38
లస: పప
1726 NDX3028818
పపరర: శరహహన షపక

94-239/1104

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1607
వయససస:47
లస: ససస స
1723 NDX0737965
పపరర: మరరవల షపక�

1715 NDX2737526
పపరర: సరయ రరస వనమభల

1713 NDX2674166
పపరర: శకకరసత మణణయస

తసడడ:డ గగపసననధ మణణయస
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:27
లస: పప

తలర : లకడక వనమభల
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:26
లస: పప

తలర : లకడక వనమభల
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:18
లస: ససస స
1720 NDX1505678
పపరర: కరగమభన షపక

94-239/935

తసడడ:డ మణణ మణణయస
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప వనమభల
ఇసటట ననస:81-18-1606
వయససస:37
లస: ససస స
1717 NDX2719987
పపరర: మమనక వనమభల

1712 NDX2623155
పపరర: గగపసననధ మణణయస

1737 NDX1022383
పపరర: ననరర హన షపక

94-239/652

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1611
వయససస:54
లస: ససస స
94-239/654

1740 NDX0868026
పపరర: ఏడడకకసడలల మటబట

94-239/655

తసడడ:డ చచననయఖ మటబట
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: రన సససగ బబ సదదల
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94-239/1108

తసడడ:డ బబలలజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:68
లస: పప
1744 NDX2783652
పపరర: వనసకయమక ససడతసస

94-239/1111

94-241/335

94-241/1049

94-213/813

94-239/657

94-239/660

భరస : అమర జన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:27
లస: ససస స
1765 NDX0982249
పపరర: రతనపడసనన కకసడచపరటట

94-241/340

భరస : సససగరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:36
లస: ససస స

1754 NDX3180668
పపరర: బబష షపక

1757 NDX2308732
పపరర: సరసబ అడకర

1760 NDX2062818
పపరర: శకనస బతష
స ల

1763 NDX1706029
పపరర: మలధసరర కకసడచపరటట

1766 NDX1375864
పపరర: తనషపరర షపక

94-236/899

1769 NDX0460717
పపరర: అరరణ కలమలరర కకసడపరటట
భరస : వనసకటటశశరరరవప కకసడపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:44
లస: ససస స

1749 NDX1833517
పపరర: రరమ సరశమ గసగగలల

94-241/337

1752 NDX3066479
పపరర: అసజన రరజ ససడáసస

94-241/1159

1755 NDX2062669
పపరర: అనత బతష
స ల

94-239/656

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:24
లస: ససస స
94-239/658

1758 NDX1203819
పపరర: నససమ షపక

94-239/659

భరస : రరయలజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:38
లస: ససస స
94-239/661

1761 NDX2308757
పపరర: మమరస యఖ అడకర

94-239/662

తసడడ:డ గభరవయఖ అడకర
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:43
లస: పప
94-241/338

1764 NDX0981621
పపరర: రగహన షపక

94-241/339

తసడడ:డ ససదద క
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:28
లస: ససస స
94-241/341

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:29
లస: ససస స
94-241/343

94-239/1113

తసడడ:డ గగకరరజ ససడáసస
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:29
లస: ససస స
1768 NDX0943837
పపరర: సశరష లత కకసడతపరటట

94-241/1158

తసడడ:డ సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:30
లస: పప
94-239/938

1746 NDX3150711
పపరర: బబలలజ సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ రరయపల గసగగలల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమరస యఖ అడకర
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప తవశ
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:27
లస: పప
1762 NDX2641058
పపరర: ఆరగఫర పఠరన

94-241/336

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:31
లస: ససస స
1759 NDX1615444
పపరర: రవ తతజ తవశ

1748 NDX2256121
పపరర: కమల కలమలరర కకమమకరర

1751 NDX3066008
పపరర: రనసససహ బబ సదదల

94-239/1110

తసడడ:డ రన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:31
లస: పప
1756 NDX2062826
పపరర: ఆవపలమక బతష
స ల

94-239/1112

భరస : ససబడహకణఖస కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:68
లస: పప
1753 NDX2636959
పపరర: బబష షపక

1745 NDX3023801
పపరర: శక లకడక ససడతసస

1743 NDX3121894
పపరర: వనసకయమక ససడతసస

భరస : అనరమరరజ ససడతసస
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజస రరజ ససడతసస
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమ సరశమ గసగగలల
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:28
లస: ససస స
1750 NDX2647261
పపరర: రనసఘ బబ సదదల

94-239/1109

తసడడ:డ గగపరరజ ససడతసస
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:54
లస: పప

భరస : అనరమరరజ ససడతసస
ఇసటట ననస:81-18-1612
వయససస:49
లస: ససస స
1747 NDX1833988
పపరర: వజయ గసగగలల

1742 NDX2782142
పపరర: అనరమరరజ ససడతసస

1767 NDX2161172
పపరర: సరసబ అరక

94-241/342

భరస : మభరస యఖ అరక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:33
లస: ససస స
94-241/344

1770 AP151000456437
పపరర: ససనత కకసడచపరటట

94-241/345

భరస : సససగరరరవప కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:47
లస: ససస స
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1771 NDX2161156
పపరర: ఖరఖసర షపక
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94-241/346

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:50
లస: ససస స
1774 NDX2161164
పపరర: మభరస యఖ అరక

94-241/349

94-241/352

94-239/663

94-241/354

94-241/357

94-241/360

94-241/363

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1616
వయససస:44
లస: పప

1784 AP151000456435
పపరర: మమలలబ షపక

1787 NDX1266915
పపరర: ఆశర షపక

1790 AP151000456847
పపరర: మరరయకలమలరర కకరరటపరడడ

1793 NDX1266923
పపరర: మలలక షపక

94-241/366

1796 NDX2089671
పపరర: ఆశర పఠరన

94-241/355

1799 NDX2809689
పపరర: దనసస రరజపరలలపప
తసడడ:డ భసకరరరవప రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:81-18-1617
వయససస:45
లస: పప

1779 NDX3066958
పపరర: మనష కకనవడపరత

94-241/1161

1782 NDX2256113
పపరర: పసదద ససచదనభ షపక

94-241/353

1785 NDX2255958
పపరర: వల షపక

94-241/356

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:23
లస: పప
94-241/358

1788 NDX0991745
పపరర: బషసరరననసర షపక

94-241/359

భరస : అదస షఫసవపలలర
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:32
లస: ససస స
94-241/361

1791 NDX1174309
పపరర: బడచషర షపక

94-241/362

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:27
లస: పప
94-241/364

1794 NDX0830661
పపరర: ఆదస షఫసఉలలర షపక

94-241/365

తసడడ:డ మభనర
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:40
లస: పప
94-239/665

తసడడ:డ అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1616
వయససస:26
లస: ససస స
94-239/667

94-241/351

భరస : అబభదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:46
లస: పప
1798 NDX1670521
పపరర: అహ మలద షపక

94-239/664

భరస : శశషషబబబభ
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:28
లస: పప
1795 NDX0801498
పపరర: శకనవరసరరవప వవజరసడర

1781 NDX0744078
పపరర: జజన బబషర షపక�

1776 AP151000456438
పపరర: సససగరరరవప కకసడచపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకనవడపరత
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలలక
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:81-18-1615
వయససస:40
లస: ససస స
1792 NDX1095298
పపరర: బబజ షపక

94-241/1160

భరస : దనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చననష వల
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:25
లస: పప
1789 AP151000456848
పపరర: జయమక వవజసడర

1778 NDX3212065
పపరర: బబగభమ షపక

94-241/348

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చన షర వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:47
లస: ససస స
1786 NDX1375773
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-241/350

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1614
వయససస:39
లస: ససస స
1783 AP151000456436
పపరర: మసరసనవబ షపక�

1775 NDX0801134
పపరర: హన సర షపక

1773 NDX0650655
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:51
లస: పప
1780 NDX1021690
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-241/347

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ అరక
ఇసటట ననస:81-18-1613
వయససస:44
లస: పప
1777 NDX0460683
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసడపరటట�

1772 NDX2062651
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల

1797 NDX0774562
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

94-239/666

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1616
వయససస:30
లస: ససస స
94-241/1162

1800 MLJ1886407
పపరర: ససజజత కనకగభపస

94-239/668

భరస : మహన గభపరస కనకగభపస
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:56
లస: ససస స
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1801 NDX1177047
పపరర: మహమకద షపక
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94-239/669

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:36
లస: పప
1804 NDX1095363
పపరర: ఖలససస షర షపక

94-241/369

94-239/1160

94-241/373

94-241/376

94-241/379

94-241/382

94-241/385

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-18-1623
వయససస:34
లస: పప

1814 NDX0991604
పపరర: అబభదల షపక

1817 MLJ1880335
పపరర: జజన భబషర షపక

1820 MLJ1897289
పపరర: గగససయల షపక

1823 NDX1834051
పపరర: ఆరరఫన రన పపతతన

94-241/388

1826 NDX1805466
పపరర: సరదదయల సయఖద

94-241/377

1829 NDX1900357
పపరర: సరయబబబబ మదన
ద రర
తసడడ:డ వనసకటపర మదన
ద రర
ఇసటట ననస:81-18-1623
వయససస:73
లస: పప

1809 NDX1234467
పపరర: జజన బబగస సయఖద

94-241/372

1812 NDX1865734
పపరర: కరరమమన బ షపక

94-241/375

1815 NDX0020396
పపరర: షబబర పఠరన

94-241/378

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:32
లస: పప
94-241/380

1818 AP151000456434
పపరర: దనదనసరహహబ షపక�

94-241/381

తసడడ:డ ఫరగధ�
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:72
లస: పప
94-241/383

1821 NDX1834085
పపరర: శసషరద పపతతన

94-241/384

భరస : అమననన న పపతతన
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:40
లస: ససస స
94-241/386

1824 NDX1834176
పపరర: ఇబడబస షపక

94-241/387

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:39
లస: పప
94-241/389

భరస : సలలఉదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1623
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/391

94-239/1114

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అమననన న పపతతన
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరలలహ
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:42
లస: పప
1828 NDX1575606
పపరర: సలలవపదదదన సయఖద

94-241/374

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహహబఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:83
లస: ససస స
1825 MLJ1897701
పపరర: సలస షపక

1811 NDX0392795
పపరర: నససమల షపక

1806 NDX3081148
పపరర: షకకర షపక

భరస : షసచదన
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలఅజస
ఇసటట ననస:81-18-1620
వయససస:35
లస: ససస స
1822 NDX1834127
పపరర: ఖరరననసర పపతతన

94-241/371

తసడడ:డ చనన షరవల
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:35
లస: పప
1819 NDX0393355
పపరర: ననరర అబభదల

1808 NDX1419663
పపరర: అమరర ససలలసనన షపక

94-241/368

భరస : యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:28
లస: పప
1816 NDX1865700
పపరర: కరలలష వరల షపక

94-241/370

భరస : జలల
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:28
లస: ససస స
1813 NDX1174283
పపరర: షరగఫ షపక

1805 NDX0392704
పపరర: మలబభ షపక

1803 AP151000456429
పపరర: మహహదదదనబ షపక

భరస : మలబభ
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1619
వయససస:21
లస: ససస స
1810 NDX1174457
పపరర: హససనన పఠరన

94-241/367

భరస : ఖలససస షర
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-18-1618
వయససస:53
లస: పప
1807 NDX3225737
పపరర: రజయ షపక

1802 NDX1001460
పపరర: మలభభలల షపక

1827 AP151000456423
పపరర: ననరరననసరబబగస సయఖద

94-241/390

భరస : అనశరరరష
ఇసటట ననస:81-18-1623
వయససస:57
లస: ససస స
94-241/392

1830 NDX1177161
పపరర: ససనల జజససస

94-239/670

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జజససస
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:27
లస: పప
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1831 NDX1317718
పపరర: షపక అమర బబష
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94-239/671

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:36
లస: పప
94-241/393

భరస : అమర బబషర
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:33
లస: ససస స
94-239/674

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1625
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1625
వయససస:47
లస: ససస స
94-239/678

భరస : ఖలజజ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:35
లస: ససస స
94-241/397

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:31
లస: ససస స

94-239/675

1844 NDX1177153
పపరర: జబవపలలర ఖలన మహమకద

1847 NDX0020388
పపరర: అకకమక గరశ

94-241/400

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:70
లస: పప

1850 NDX3072857
పపరర: బబష షపక

94-239/1117

తసడడ:డ వనసకయఖ కనడస
ఇసటట ననస:81-18-1629
వయససస:19
లస: ససస స

1853 NDX1021740
పపరర: పరరశతమక పసలల

94-239/679

భరస : సతఖననరరయణ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:81-18-1630
వయససస:36
లస: ససస స

1856 NDX1670638
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-241/398

1859 NDX1375807
పపరర: రహకతషననసర షసక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:28
లస: ససస స

94-239/1115

1842 NDX1773572
పపరర: వజయ కరత

94-239/676

1845 NDX1234533
పపరర: ఝలనస అరటటకటర

94-241/396

1848 NDX1234491
పపరర: సతష కలమలర అరటటకటర

94-241/399

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:33
లస: పప
94-236/900

1851 NDX3071891
పపరర: వనసకయఖ కనడస

94-239/1118

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కనడస
ఇసటట ననస:81-18-1629
వయససస:43
లస: పప
94-239/681

1854 NDX1670307
పపరర: ససభబన షపక

94-239/682

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1630
వయససస:56
లస: పప
94-239/683

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:29
లస: ససస స
94-239/685

1839 NDX3023611
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పసలల
ఇసటట ననస:81-18-1630
వయససస:43
లస: ససస స
94-239/1120

94-241/395

భరస : పడకరశ కరత
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1628
వయససస:33
లస: పప
94-239/1119

1836 NDX0801381
పపరర: గఫపర షపక

తసడడ:డ బలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1625
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:63
లస: ససస స

1849 NDX0020370
పపరర: కకటయఖ గరశ

తసడడ:డ జజన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:32
లస: పప

1838 NDX1177146
పపరర: ఫసచజలర వపలలరఖలన మహమకద

1841 NDX3028164
పపరర: రజయల షపక

94-239/673

తసడడ:డ జగల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ జబబరరలర ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1627
వయససస:28
లస: పప

1846 NDX1234517
పపరర: నరజ అరటటకటర

1858 NDX1357193
పపరర: కరరమమలలరషపక

94-241/394

భరస : ఆదసవల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1625
వయససస:26
లస: ససస స

1843 NDX1022136
పపరర: అరరఫర షపక

1855 NDX3046711
పపరర: రమణ సరరకకసడ

1835 NDX0800938
పపరర: సరబరర షపక�

తసడడ:డ జబబరరలర ఖలన మహకద
ఇసటట ననస:81-18-1625
వయససస:31
లస: పప
94-239/1116

1833 NDX0743633
పపరర: గగస ఖలన షపక�

తసడడ:డ గఫపర� షపక
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగస భబషర�
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:40
లస: ససస స

1837 MLJ3347333
పపరర: షర హహనన షపక

1852 NDX3031481
పపరర: ననగ పడసనన కనడస

94-239/672

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1624
వయససస:45
లస: పప

1834 NDX1234442
పపరర: షరహహన షపక

1840 NDX3029550
పపరర: మదర బఇవనచ షపక

1832 NDX0743922
పపరర: కరగమ షపక�

1857 NDX1317742
పపరర: షపక జజన బబష

94-239/684

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:28
లస: పప
94-241/401

1860 NDX1955949
పపరర: అఖల షపక

94-241/402

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:33
లస: ససస స
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1861 NDX1955675
పపరర: జజన బబషర షపక
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94-241/403

తసడడ:డ ససచదన వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1631
వయససస:39
లస: పప
1864 NDX2629426
పపరర: సహననజ పటట న

94-241/1050

94-239/688

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:43
లస: ససస స
1873 AP151000456826
పపరర: రరహమలననన న పఠరన

94-241/408

94-241/409

94-241/412

94-241/414

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:42
లస: పప

94-241/406

94-239/1121

1877 AP151000456454
పపరర: లతపపననసర అబభదలర ఫపర�

1883 AP151000456452
పపరర: ఆససయల యమ.డడ

94-241/417

1886 NDX1266907
పపరర: నజర మహమకద

1889 AP151000456408
పపరర: మహమకదసయ సపసన షపక
తసడడ:డ ససలలరరసబ
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:72
లస: పప

1869 NDX0841031
పపరర: షపక ఉమకర ఆల�

94-239/690

1872 MLJ1898071
పపరర: భబషర పఠరన

94-241/407

1875 NDX2818151
పపరర: సరధదక సయఖద

94-239/1122

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:19
లస: ససస స
94-241/410

1878 AP151000456410
పపరర: మహబమససభబన సయఖద

94-241/411

తసడడ:డ మభననఫ
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:46
లస: పప
94-241/1163

1881 NDX1266881
పపరర: జకకయ ససలలసన మహమద

94-241/413

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:33
లస: ససస స
94-241/415

1884 AP151000456451
పపరర: ఆససయల యమ.డడ

94-241/416

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:54
లస: ససస స
94-241/418

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:32
లస: పప
94-241/420

94-239/687

తసడడ:డ రహకననన న
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:34
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహమకదసయ సపసన
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:67
లస: ససస స
1888 NDX2110088
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

1871 MLJ1897297
పపరర: రరహనన పఠరన

1880 NDX2838944
పపరర: సలక ససలలసనన సయఖద

1866 NDX1357201
పపరర: షపక బఖలరర బబషర

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అనఫ
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:35
లస: ససస స
1885 AP151000456409
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-239/689

భరస : అబభదల గఫపర�
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:59
లస: పప
1882 MLJ3356052
పపరర: కరగమభన షపక

1868 NDX1059385
పపరర: ఖలల షపక

1874 NDX2846285
పపరర: తససర మ ఫసరదచస సయఖద

94-241/404

తసడడ:డ ఉమకర వలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహబమససభబన
ఇసటట ననస:81-18-1634
వయససస:41
లస: ససస స
1879 NDX1568015
పపరర: మహమకద బషసర

94-239/686

భరస : రరహమలన
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:62
లస: పప
1876 MLJ3356953
పపరర: హబబభననసర సయఖద

1865 NDX1022185
పపరర: మహబమబ బ షపక

తసడడ:డ ఉమకర వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:34
లస: పప
94-241/405

1863 NDX1138478
పపరర: రరమలరరవప తవరశ

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-18-1632
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఉమకద వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమలస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1633
వయససస:31
లస: పప
1870 NDX1138205
పపరర: ససవరష కలమలరర తవరశ

94-239/939

తసడడ:డ దరరయవల పటట న
ఇసటట ననస:81-18-1632
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయవల పటట న
ఇసటట ననస:81-18-1632
వయససస:23
లస: ససస స
1867 NDX1317817
పపరర: షపక బబబబసరహహబ

1862 NDX2629442
పపరర: జససకన పటట న

1887 NDX0981639
పపరర: ఖలససస షరగఫ షపక

94-241/419

తలర : మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1635
వయససస:39
లస: పప
94-241/421

1890 NDX1022219
పపరర: షరహహనన షపక

94-239/691

భరస : జజనస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:29
లస: ససస స

Page 68 of 406

1891 NDX1022433
పపరర: రహమత షపక
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94-239/692

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:32
లస: ససస స
1894 NDX1022375
పపరర: ఆబదన షపక

94-239/695

94-239/698

94-239/1123

94-241/424

94-241/427

94-241/428

94-241/431

భరస : అనఫ
ఇసటట ననస:81-18-1641
వయససస:43
లస: ససస స

1904 AP151000456407
పపరర: ఖలదరరబ షపక

1907 NDX3122694
పపరర: మహమద షపక

1910 MLJ3356870
పపరర: వల షపక

1913 AP151000456403
పపరర: మలలన షపక

94-239/702

1916 NDX1317825
పపరర: షపక ఆనయల బబగమ

94-241/425

1919 NDX1143957
పపరర: ససబబమక జజగరరర
భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1641
వయససస:74
లస: ససస స

1899 NDX1530287
పపరర: ససభబన షపక

94-239/700

1902 MLJ3356151
పపరర: జరగనన షపక

94-241/423

1905 NDX2062677
పపరర: సయఖద జజన

94-241/426

తసడడ:డ సయఖద ఏససబ
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:37
లస: పప
94-241/1164

1908 NDX2469633
పపరర: ససహహఆర షపక

94-239/701

తసడడ:డ చననబబజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1637
వయససస:21
లస: పప
94-241/429

1911 NDX2104693
పపరర: నససమల షపక

94-241/430

భరస : ఇససబభ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1639
వయససస:32
లస: ససస స
94-241/432

1914 NDX0982140
పపరర: ఇసనబ షపక

94-241/433

తసడడ:డ కమలల మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1639
వయససస:32
లస: పప
94-239/703

భరస : మభసరసఫరర బబగ
ఇసటట ననస:81-18-1640
వయససస:62
లస: ససస స
94-241/435

94-239/697

భరస : మహకద
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కమలల
ఇసటట ననస:81-18-1639
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1640
వయససస:40
లస: ససస స
1918 NDX1095264
పపరర: ససరజన షపక

94-241/422

తసడడ:డ ఇమలన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1638
వయససస:67
లస: పప

భరస : కమలల
ఇసటట ననస:81-18-1639
వయససస:40
లస: ససస స
1915 NDX1022425
పపరర: మహబభననసర షపక

1901 NDX2117738
పపరర: సబహ షపక

1896 NDX1530220
పపరర: అలమ బబషర షపక

తసడడ:డ మభభ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:44
లస: పప

భరస : వల
ఇసటట ననస:81-18-1638
వయససస:62
లస: ససస స
1912 AP151000456405
పపరర: పరఖరర షపక

94-239/699

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:44
లస: పప
1909 AP151000456683
పపరర: అబబమన షపక

1898 NDX1177112
పపరర: జజనన షపక

94-239/694

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:38
లస: ససస స
1906 MLJ3356235
పపరర: ససబబన షపక

94-239/696

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:44
లస: పప
1903 MLJ3356136
పపరర: గగససయల షపక

1895 NDX2409902
పపరర: ననరర హన షపక

1893 NDX1022193
పపరర: ఇమలసబ షపక

భరస : ఖలససస షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:29
లస: పప
1900 NDX2883809
పపరర: మహమకద షపక

94-239/693

భరస : అహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1636
వయససస:37
లస: ససస స
1897 NDX2409894
పపరర: సలస బబషర షపక

1892 NDX1530501
పపరర: గగససయ షపక

1917 NDX0801308
పపరర: మహబమబ బ షపక�

94-241/434

భరస : జజన భబషర�
ఇసటట ననస:81-18-1641
వయససస:33
లస: ససస స
94-241/436

1920 NDX1805078
పపరర: జలలన షపక

94-241/437

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1641
వయససస:33
లస: పప
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1921 NDX0801324
పపరర: జజన భబషర షపక
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94-241/438

తసడడ:డ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1641
వయససస:38
లస: పప
1924 AP151000456382
పపరర: కరశసబ పఠరన

94-241/439

94-239/1125

Deleted
94-241/442

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:51
లస: ససస స
1933 NDX0392373
పపరర: పపడమకలమలర కకరరటపరడడ

94-241/445

94-241/447

94-239/708

94-239/711

భరస : రహహమభలలర
ఇసటట ననస:81-18-1651
వయససస:41
లస: ససస స

1931 NDX0020586
పపరర: ఉదయ భబసకర కకరరటపరటట�

1934 NDX2552859
పపరర: బబజ

1937 NDX1022151
పపరర: జరగనన బబగస షపక

1940 NDX1773523
పపరర: తబసససమ ససలలసనన షపక

1943 NDX1068808
పపరర: నజజమభదదదన సయఖద

94-239/714

1946 NDX3114410
పపరర: మమలలల షపక

94-241/443

1949 NDX0413872
పపరర: రఫసపపలలర షపక
తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1651
వయససస:44
లస: పప

94-239/705

1929 NDX0020404
పపరర: కకరసన కకరరటటపరటట

94-241/441

1932 NDX0952382
పపరర: ననహహమయల కకరరటపరడడ

94-241/444

తసడడ:డ శశషషబబబభ
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:36
లస: పప
94-46/723

1935 NDX2457059
పపరర: రరణణ మలనసకకసడ

94-241/446

భరస : శకనవరసరరవప మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:81-18-1644
వయససస:30
లస: ససస స
94-239/706

1938 NDX1714667
పపరర: ఖలజబ షపక

94-239/707

భరస : ననననషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1645
వయససస:53
లస: ససస స
94-239/709

1941 NDX1530477
పపరర: గగహర జజన షపక

94-239/710

భరస : ఖలదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:36
లస: ససస స
94-239/712

1944 NDX1530485
పపరర: ఖలదర మసరసన షపక

94-239/713

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:40
లస: పప
94-241/1165

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:64
లస: పప
94-241/449

1926 NDX1117951
పపరర: ససజనఖ కకరరటటపరటట

భరస : నవహహమలఖ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమభదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రహహమభదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:58
లస: పప
1948 AP151000456878
పపరర: జహహరరబ షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరలలష వల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమభదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1646
వయససస:33
లస: పప
1945 NDX1068881
పపరర: కరరమభదదదన సయఖద

94-239/1126

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1645
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ససచదనబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-18-1645
వయససస:29
లస: పప
1942 NDX1082262
పపరర: రరయలజదదదన సయఖద

1928 NDX3020013
పపరర: షనసన షపక

94-239/1124

భరస : పపడమ కలమలర కకరరకపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:81-18-1644
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:81-18-1644
వయససస:53
లస: ససస స
1939 NDX1177096
పపరర: సనరజ సయఖద

94-241/440

తసడడ:డ శశషషబబబభ�
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషషబబబభ
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:37
లస: పప
1936 NDX2457067
పపరర: ననగరశశరమక మలనసకకసడ

1925 AP151000456379
పపరర: సలమలబ షపక

1923 NDX3023926
పపరర: అససరరరన షపక

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-18-1642
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహమకద
ఇసటట ననస:81-18-1642
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకశశర పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-18-1643
వయససస:42
లస: ససస స

1930 NDX1419358
పపరర: మమలల బ షసక

94-239/704

భరస : దసరరరరరవప డతరసగభల
ఇసటట ననస:81-18-1642
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-18-1642
వయససస:67
లస: ససస స
1927 NDX3030293
పపరర: పదక పరతపరటట

1922 NDX1022144
పపరర: శవపరరశత డతరసగభల

1947 NDX1706284
పపరర: మభసస ఫర షపక

94-241/448

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-18-1650
వయససస:29
లస: పప
94-241/450

1950 NDX1059104
పపరర: సలసఖలన పఠరన

94-239/715

తసడడ:డ జజఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-18-1652
వయససస:30
లస: పప
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94-239/716

తసడడ:డ ననరరయణ చచలరస
ఇసటట ననస:81-18-1652
వయససస:36
లస: పప
1954 NDX2499275
పపరర: షసషరద షపక

94-241/451

Deleted
94-241/452

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:28
లస: ససస స
1960 NDX0992115
పపరర: ననగమణణ ఎన

94-241/455

94-241/458

94-241/461

94-241/464

94-241/572

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-18-1858
వయససస:38
లస: పప
1975 NDX0981936
పపరర: మమలలల షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలసకక
ఇసటట ననస:81-19-362
వయససస:23
లస: ససస స

94-241/453

1961 NDX2104677
పపరర: మహబమబ షపక

1964 NDX0992099
పపరర: హహసపసన షపక

1967 NDX0650978
పపరర: అహకద షపక�

1970 NDX2471522
పపరర: షపక శసషరద

94-241/574

94-241/456

1959 NDX0992248
పపరర: దదలర లద షపక

94-241/459

94-241/460

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:32
లస: పప
94-241/462

1968 NDX0475061
పపరర: పసర సరహహబ షపక�

94-241/463

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:50
లస: పప
94-241/573

1971 NDX0476101
పపరర: ననగరశశరరరవప ససకరకసత�

1973 NDX2825982
పపరర: రబయల బససరగ షపక

1974 NDX2809598
పపరర: తబసససస షపక

తసడడ:డ శకహరరమమరరస
ఇసటట ననస:81-19-362
వయససస:44
లస: పప

94-241/457

1965 NDX2117746
పపరర: ఖలజజ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81-18-1831
వయససస:36
లస: పప

1979 NDX0991562
పపరర: శకనవరసరరవప తనళసకక

94-241/454

1962 NDX0650523
పపరర: మణణ ననరరశశటట

భరస : షపక పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-18-1654 17TH LANE
వయససస:37
లస: ససస స

1976 NDX0830281
పపరర: పఠరన నబసర�

94-239/1127

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:55
లస: ససస స

94-242/1351

94-241/571

94-239/1143

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-19-17-28
వయససస:29
లస: ససస స
94-241/575

తసడడ:డ రహమలన�
ఇసటట ననస:81-19-56
వయససస:50
లస: పప
94-241/576

1956 NDX2760650
పపరర: షహహనన షపక

భరస : ఖలజజమహహదద న
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:81-18-1928
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-19-56
వయససస:44
లస: పప
1978 NDX2350544
పపరర: రరణభక తలసకక

1958 NDX0981613
పపరర: షరహహద షపక

94-239/718

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:55
లస: పప
1972 NDX0801514
పపరర: బలలల షపక

భరస : జజన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:60
లస: పప
1969 NDX0650788
పపరర: శశషగరరరరరవప ననరరశశటట

94-239/719

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:60
లస: ససస స
1966 NDX0991851
పపరర: పప తషరరజ ఎన

1955 NDX2110799
పపరర: జజన బ షపక

1953 NDX1177062
పపరర: వవసకటటశశరరర గలలర

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస గలలర
ఇసటట ననస:81-18-1652
వయససస:43
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-18-1653
వయససస:37
లస: ససస స
1963 NDX2117829
పపరర: అశకఫపననసర షపక

94-239/717

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-18-1652
వయససస:43
లస: పప

భరస : పసయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-18-1652
వయససస:37
లస: ససస స

1957 NDX1834150
పపరర: వహహద రహమలన షపక

1952 NDX1117308
పపరర: రరయలజ షపక

1977 NDX2514503
పపరర: జబవపలలర షపక

94-241/973

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-175
వయససస:21
లస: పప
94-241/577

1980 AP151000441353
పపరర: రరమలరరవప నవరరళళ

94-234/1180

తసడడ:డ ననసరయఖ నవరరళర
ఇసటట ననస:81-19-829
వయససస:49
లస: పప
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1981 NDX1105204
పపరర: వనసకటటశశరరర సనశశటట సనశశటట

94-236/606

తసడడ:డ గగపరలస సనశశటట
ఇసటట ననస:81-19-1011
వయససస:46
లస: పప
1984 NDX0020628
పపరర: జహహదన మహమకద

94-241/580

భరస : రగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1694
వయససస:51
లస: ససస స
94-241/583

భరస : నబసరహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1695
వయససస:55
లస: ససస స
94-241/974

తసడడ:డ శకహరర మమరరస తనళసకక
ఇసటట ననస:81-19-1709
వయససస:43
లస: పప
1993 NDX0981787
పపరర: కరలలషర షపక
తసడడ:డ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-19-1710
వయససస:65
లస: పప

1985 NDX0020636
పపరర: అల మహమకద

1986 NDX0806844
పపరర: పస మమహరరననసర�

94-241/581

1988 NDX0801464
పపరర: అసకత షపక

1991 NDX0981662
పపరర: హబబభలలర సయఖద

1994 NDX1828187
పపరర: జజన బబషర షపక

94-241/977

భరస : ననసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:38
లస: ససస స

1997 NDX0954974
పపరర: బ జమభననబబయ

94-241/584

94-241/980

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:59
లస: ససస స

2000 NDX0511428
పపరర: శసకరమక� గభఱఱ స�

94-241/586

94-241/983

తసడడ:డ వనసకట రతనస�
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:40
లస: పప

2003 NDX0973594
పపరర: మహమకద షరహహద ఖలన

94-241/975

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:27
లస: పప

2006 NDX2409944
పపరర: అజజజఅల షపక

94-241/978

1992 NDX0981654
పపరర: మహహదద న బబషర సయఖద

1995 NDX0729244
పపరర: రమలదతవ దనమరర

1998 NDX0954867
పపరర: కకససకర కలమలరర

94-241/981

2001 NDX0955450
పపరర: బబ సదదల లకడకబబయ

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:32
లస: పప

94-241/976

94-241/979

94-241/982

భరస : సతఖససససగ
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:64
లస: ససస స
94-241/984

2004 NDX3265899
పపరర: షపక ఫసచరగజ షపక బమబభ

94-242/1495

తసడడ:డ షపక బబబభ షపక బబబభ
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:21
లస: పప
94-243/32

2007 NDX2409969
పపరర: అబభదల సతనసర షపక

94-243/33

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1712/1
వయససస:58
లస: పప
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2009 NDX0650804
పపరర: రహసతషలలర షపక

94-241/587

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1712/1
వయససస:32
లస: పప

94-241/589

94-241/585

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద బషసర ఖలన
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:42
లస: పప
94-242/1496

1989 NDX0806604
పపరర: పస అలలసబ ఖలన�

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:81-19-1710
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:62
లస: ససస స

2002 NDX0024125
పపరర: అశశన కలమలర� కకనకళర�

94-241/582

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-19-1695
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:81-19-1712
వయససస:43
లస: ససస స

1999 NDX0954859
పపరర: బబజజన

94-241/579

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-19-1695
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజమయల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1711
వయససస:77
లస: పప

1996 NDX1955212
పపరర: మహబ షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననర మయల
ఇసటట ననస:81-19-1680
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:81-19-1710
వయససస:38
లస: పప
94-241/588

1983 NDX1095496
పపరర: రరబయల షపక

భరస : పపరష లసగరశశర రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1503
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:81-19-1695
వయససస:55
లస: ససస స

1990 NDX2303246
పపరర: శకనవరస రరవప తనళసకక

2008 NDX1235795
పపరర: అజకతషలలర షపక

94-241/578

తలర : జహహదన
ఇసటట ననస:81-19-1694
వయససస:32
లస: పప

1987 MLJ1888585
పపరర: ననజరరబ దనదతకలల

2005 NDX3265915
పపరర: కరలలష షపక

1982 NDX2367571
పపరర: ససవరష లకడక మమమలవరపప

94-241/590

2010 NDX0981803
పపరర: హహదనయతషలలర షపక

94-241/591

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:33
లస: పప
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2011 NDX1329739
పపరర: రగషసన షపక
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94-241/985

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:27
లస: ససస స
2014 NDX0729392
పపరర: ససతరరవమక దనమరర

94-241/988

94-241/991

94-241/593

94-242/1352

94-241/995

94-241/1052

94-242/1354

భరస : అకకమ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1720
వయససస:39
లస: ససస స

2024 NDX0955435
పపరర: సయఖద మహబమబ బ

2027 AP151000456696
పపరర: నజరరననసర బళళళ

2030 NDX3065414
పపరర: రహతషమసర షపక

2033 NDX2529006
పపరర: హదదల షపక

94-241/1055

2036 NDX3159399
పపరర: గగసఖ షపక

94-241/993

2039 NDX1955444
పపరర: గగవరరన తతకల
భరస : వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:81-19-1720
వయససస:40
లస: ససస స

2019 NDX1706045
పపరర: సనన ససలలసన సయఖద

94-241/592

2022 NDX2302909
పపరర: అమర జజన షపక

94-241/992

2025 NDX0955179
పపరర: డడ కరరమమన

94-241/994

భరస : కరససస అజమ
ఇసటట ననస:81-19-1715
వయససస:49
లస: ససస స
94-241/595

2028 AP151000456493
పపరర: ఉసరకన బళళళ

94-241/596

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:50
లస: పప
94-241/1168

2031 NDX3131976
పపరర: శరఫస షపక

94-242/1353

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:45
లస: పప
94-241/996

2034 NDX2631984
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-241/1054

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1718
వయససస:77
లస: పప
94-242/1355

భరస : హదదల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1718
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/997

94-241/990

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1714
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1718
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1718
వయససస:63
లస: ససస స
2038 NDX1955303
పపరర: బదసడననసర షపక

94-241/594

భరస : మహమద శరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:18
లస: పప
2035 NDX2631976
పపరర: మమల బబగభమ షపక

2021 NDX0991174
పపరర: జజనబబషర షపక

2016 NDX1881953
పపరర: గగపరల కకషష నలర మమకల

తసడడ:డ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1714
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1716
వయససస:46
లస: పప
2032 NDX2750123
పపరర: అబభదల అజజ షపక

94-241/1051

తసడడ:డ అహకద హహసపసన
ఇసటట ననస:81-19-1715
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1715
వయససస:28
లస: పప
2029 NDX2631232
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

2018 NDX2542496
పపరర: అసర స షపక

94-241/987

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభడన
ఇసటట ననస:81-19-1714
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల అజయ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1714
వయససస:18
లస: పప
2026 NDX2102853
పపరర: శబబర ఖలన పఠరన

94-241/989

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:81-19-1714
వయససస:33
లస: ససస స
2023 NDX2852309
పపరర: అబభదల ఖసదదదస షపక

2015 NDX0730762
పపరర: కలలసరన భ� షపక�

2013 NDX0729442
పపరర: జజనబ షపక�

భరస : బభడత�
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దరరయల బభడత�
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:63
లస: పప
2020 NDX0955096
పపరర: షపక జజనబబగస

94-241/986

భరస : ఖలదర వల
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-19-1713
వయససస:70
లస: ససస స
2017 NDX0729418
పపరర: ఇమలమ షపక�

2012 NDX1008168
పపరర: మభసతనజ షపక

2037 NDX3115979
పపరర: శశ పడసనన కలమలర జవరశజ

94-244/1290

తసడడ:డ జగన మభరళమహన రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:81-19-1719
వయససస:19
లస: పప
94-241/998

2040 NDX0955401
పపరర: షపక హబబభననసర

94-241/999

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:81-19-1720
వయససస:53
లస: ససస స
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2041 NDX0954917
పపరర: తతకల ససతమక
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94-241/1000

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1720
వయససస:74
లస: ససస స
2044 NDX1828237
పపరర: అననష బసడనరర

94-241/1002

2053 NDX2959823
పపరర: ఆశ బ షపక

94-241/599

94-241/602

94-242/1356

94-241/607

94-241/1005

భరస : వనసకటటశశర రరవప వవలలలల
ఇసటట ననస:81-19-1729
వయససస:44
లస: ససస స

94-241/603

2054 NDX1419879
పపరర: శక లకడక అసకళళ

2057 NDX1419853
పపరర: శకననశస రరవప అసకళళ

2060 NDX2513497
పపరర: ననగరసజనవ దతవ బబ రరగభల

94-241/1170

2063 NDX0981779
పపరర: కకసడయఖ జవరశజ

94-241/604

2066 NDX2939577
పపరర: సయఖద బ షపక

94-241/608

2069 NDX1865908
పపరర: జజకకర హహసససయన షపక
తసడడ:డ జబబబర లలట షపక
ఇసటట ననస:81-19-1729
వయససస:26
లస: పప

94-241/601

2052 NDX2625036
పపరర: కబర షపక

94-241/1056

2055 MLJ1891522
పపరర: ధనలకడక పప పపరర

94-241/605

2058 MLJ3368222
పపరర: పదకకలమలరర పలర

94-241/1004

భరస : అపరల రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:40
లస: ససస స
94-241/1006

2061 NDX3068723
పపరర: తతజసశన అచసత

94-241/1169

తసడడ:డ ససబడమణఖస అచసత
ఇసటట ననస:81-19-1725
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/609

2064 NDX2303683
పపరర: చనన ఆలపరరరర

94-241/1007

తసడడ:డ గభరవయఖ ఆలపరరరర
ఇసటట ననస:81-19-1727
వయససస:46
లస: ససస స
94-241/1171

భరస : ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1728
వయససస:63
లస: ససస స
94-241/610

2049 NDX2255941
పపరర: ఇసరకయల షపక

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1727
వయససస:46
లస: పప
94-239/1142

94-241/598

తసడడ:డ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబ రరగభల
ఇసటట ననస:81-19-1725
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1728
వయససస:39
లస: పప
2068 NDX2117803
పపరర: కకకషషవవణణ వవలలలల

2051 NDX1376037
పపరర: ససబబబ రరవప బసడనరర

2046 NDX2256477
పపరర: సమనన షపక

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబలయలఖ
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:81-19-1725
వయససస:18
లస: పప
2065 NDX3038528
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక

94-241/600

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యయలఖదదర
డ రజ
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:50
లస: పప
2062 NDX2755189
పపరర: సరయ తరరణ అచసఖత

2048 NDX1376029
పపరర: చసదడకళ బసడనరర

94-241/597

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పపతతన
ఇసటట ననస:81-19-1724
వయససస:28
లస: పప
2059 MLJ3363769
పపరర: అపరలరరవప పలలర

94-241/1003

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జనన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:67
లస: ససస స
2056 NDX1461227
పపరర: ఎశరక పపతతన

2045 NDX2304228
పపరర: చసదడకళ బసడనరర

2043 NDX2256014
పపరర: సరయ అవననష బసడనరర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:81-19-1721
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:81-19-1721
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:28
లస: ససస స
2050 NDX1235399
పపరర: కరమమశశర కళళఖణ కలమలర
తలగడదతవ
తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-19-1722
వయససస:35
లస: పప

94-241/1001

తసడడ:డ అపరల రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1720
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:81-19-1721
వయససస:24
లస: ససస స
2047 NDX2256188
పపరర: అరరరయల షపక

2042 MLJ1887595
పపరర: వనసకటటశశరరరవప

2067 NDX2939304
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక

94-241/1172

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1728
వయససస:39
లస: పప
94-241/611

2070 NDX2904332
పపరర: సతస ర షపక

94-242/1357

తసడడ:డ బభడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1729
వయససస:40
లస: పప
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94-243/34

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవలలలల
ఇసటట ననస:81-19-1729
వయససస:24
లస: పప
2074 NDX0954875
పపరర: షపక బబజలల బబగస

2080 NDX0806646
పపరర: రరమతషలసస బగరర

94-241/1008

94-241/1057

94-241/614

94-241/617

94-241/620

94-242/2

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:48
లస: పప

94-241/615

2084 NDX0806539
పపరర: శవయఖ బగరర

2087 NDX2062750
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బగరర

2090 MLJ1898386
పపరర: జజహహధన షపక

94-242/5

2093 NDX0824490
పపరర: షపక మహబబ�

94-241/618

2096 MLJ1898204
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక

94-241/621

2099 MLJ3363504
పపరర: గగస షపక�
తసడడ:డ ఫరగద�
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:59
లస: పప

94-241/613

2082 NDX0805986
పపరర: కనకదసరర మక బగరర

94-241/616

2085 NDX1865270
పపరర: ససబబయఖ కకసడన

94-241/619

2088 NDX1271873
పపరర: రరమచసదడ రరవప బగరర

94-241/622

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1732
వయససస:63
లస: పప
94-242/3

2091 MLJ1898394
పపరర: కరరమమన షపక

94-242/4

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:39
లస: ససస స
94-242/6

2094 AP151000462027
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-242/7

భరస : ఫరగద
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:72
లస: ససస స
94-242/9

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:38
లస: పప
94-242/11

2079 NDX2089523
పపరర: ననగమణణ బగరర

తసడడ:డ అపయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:74
లస: పప

భరస : అబభదల సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:60
లస: ససస స
94-242/8

94-241/1010

భరస : శవయఖ బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫరగదనబషర
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:33
లస: పప
2098 MLJ1896802
పపరర: ఫరగద షపక

2081 NDX0806471
పపరర: రరజఖలకడక బగరర

2076 NDX0024430
పపరర: ఘన ససచదన�

తసడడ:డ శవయఖ బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1732
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:52
లస: ససస స
2095 MLJ3363306
పపరర: ఫరరఖ షపక

94-241/1173

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:33
లస: ససస స
2092 AP151000462416
పపరర: గగస బ షపక

2078 NDX3070216
పపరర: పవన కలమలర దలలవఈ

94-241/612

తసడడ:డ మభసస ఫర�
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1732
వయససస:58
లస: ససస స
2089 NDX0954925
పపరర: షపక గగససయల

94-241/1009

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దలలవఈ
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:26
లస: పప
2086 NDX1271840
పపరర: ధనలకడక బగరర

2075 NDX0024455
పపరర: ఉమమర మకకసయర� షపక�

2073 NDX2109651
పపరర: రరధ మలధవ దళవరయ

భరస : ననగరశశర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన ససచదన�
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బగరర
ఇసటట ననస:81-19-1731
వయససస:30
లస: ససస స
2083 NDX1095082
పపరర: ననగరరజ బగరర

94-243/35

తసడడ:డ వనసకయఖ వవలలలల
ఇసటట ననస:81-19-1729
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఘన షహహద
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:49
లస: ససస స
2077 NDX2685097
పపరర: వనసకట లకడక నరసమక
దళవరయ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:81-19-1730
వయససస:21
లస: ససస స

2072 NDX2118892
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వవలలలల

2097 MLJ1898345
పపరర: ఫరగదనబషర షపక

94-242/10

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-19-1733
వయససస:37
లస: పప
94-242/12

2100 NDX1419200
పపరర: కరగమమన షపక

94-241/623

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: సరజదన షపక
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94-241/1174

భరస : హమద హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:28
లస: ససస స
2104 MLJ1898543
పపరర: భషసరర షపక

94-242/15

94-242/18

94-241/1175

94-242/21

94-242/24

94-242/27

94-242/30

తసడడ:డ రహకన� �
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:55
లస: పప

2114 NDX0824656
పపరర: షపక రహహమభననసర�

2117 NDX2302743
పపరర: పడతనప గభనజ

2120 MLJ1886282
పపరర: దసరరరరరవప మలలర ల

2123 NDX2256436
పపరర: అననష మలలర ల

94-242/31

2126 NDX0955393
పపరర: షపక రరకరసనన

94-242/22

2129 NDX2825107
పపరర: ననగభర షపక

94-242/25

94-241/625

2112 NDX0548313
పపరర: వరరసజమక� మలలర ల�

94-242/20

2115 NDX1850123
పపరర: గభరవమక మలలర ల

94-242/23

2118 NDX2513588
పపరర: చనన శకనస తమకనవన

94-242/26

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తమకనవన
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:27
లస: పప
94-242/28

2121 NDX2303006
పపరర: షబబర షపక

94-242/29

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:37
లస: పప
94-241/626

2124 NDX1400654
పపరర: అహకద షరగఫ షపక

94-241/627

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:43
లస: పప
94-242/32

2127 NDX0824250
పపరర: షపక మహబమబ బ

94-242/33

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:50
లస: ససస స
94-242/1358

Deleted

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:27
లస: పప

2109 NDX1235449
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : వరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/34

94-242/17

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:81-19-1738
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖలససస వల�
ఇసటట ననస:81-19-1739
వయససస:34
లస: ససస స
2128 MLJ3363983
పపరర: మరర షహహద� షపక�

94-242/19

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబయఖ తమకనవన
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:37
లస: పప
2125 NDX0548941
పపరర: జరగనన షపక�

2111 NDX2305423
పపరర: చనన రహహమభననసర షపక

2106 MLJ1892942
పపరర: అనశరరబషర షపక

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:81-19-1735
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గభనజ
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:34
లస: పప
2122 NDX2514479
పపరర: చనన శకనస తమకనవన

94-241/624

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గభరరవపలల జజరరగర
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:55
లస: ససస స
2119 MLJ1886167
పపరర: బబలకకకషష మలలర ల

2108 MLJ1894237
పపరర: రజయల షపక

94-242/14

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:81-19-1737
వయససస:30
లస: ససస స
2116 NDX2089390
పపరర: ఆదదలకడక జజరరగర

94-242/16

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-19-1735
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1736
వయససస:49
లస: పప
2113 NDX0548289
పపరర: కకరస ర మలలర ల

2105 NDX0954891
పపరర: షపక గగససయల

2103 NDX0735928
పపరర: నససన
డ షపక�

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషర
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:45
లస: పప
2110 NDX3156866
పపరర: ఇసకయల షపక

94-242/13

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:81-19-1734
వయససస:34
లస: ససస స
2107 MLJ3364080
పపరర: మసరసనశల

2102 NDX0824599
పపరర: షపక సరధదక�

2130 NDX0806067
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-241/628

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1740
వయససస:49
లస: ససస స
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2131 NDX1235803
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

94-241/629

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-19-1740
వయససస:26
లస: పప
2134 NDX2302792
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-242/37

94-241/630

94-242/38

94-242/41

94-242/44

94-242/47

94-242/50

తసడడ:డ అహకద హహసపసన
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:57
లస: పప

2144 NDX0955385
పపరర: షపక బబజద బ

2147 AP151000462033
పపరర: సయఖద బ షపక

2150 NDX2029958
పపరర: బబజ షపక

2153 NDX2905339
పపరర: నఫససర షపక

94-241/633

2156 NDX2256303
పపరర: అలస ఫ షపక

94-242/42

2159 NDX2688653
పపరర: ఫరరహనన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:20
లస: ససస స

2139 NDX2824944
పపరర: బబబ వలర షపక

94-242/1359

2142 NDX0024182
పపరర: షఫస� షపక�

94-242/40

2145 NDX0955161
పపరర: షపక రగహనన

94-242/43

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/45

2148 NDX1194760
పపరర: నదదమభలర షపక

94-242/46

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:25
లస: పప
94-242/48

2151 NDX1194752
పపరర: మమహబమబ బబష SK

94-242/49

తసడడ:డ అలలర బక
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:48
లస: పప
94-242/1360

2154 NDX2256170
పపరర: మలబనన దరరర

94-241/632

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:26
లస: ససస స
94-241/634

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:28
లస: పప
94-241/636

94-241/1176

తసడడ:డ ఆజరజ�
ఇసటట ననస:81-19-1744
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర మయల
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:28
లస: పప
2158 NDX0991059
పపరర: మభనర షపక

94-242/39

తసడడ:డ ననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ � �
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:65
లస: పప
2155 NDX1138130
పపరర: మహమకద రఫస సయఖద

2141 NDX0739607
పపరర: జమర షపక�

2136 NDX3155728
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ బబగర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1743
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖలదరశల
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర వరల
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:38
లస: పప
2152 MLJ3364031
పపరర: అబభదలడహహస� �

94-241/631

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమహబమబ బబష
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:44
లస: ససస స
2149 MLJ3363066
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక

2138 NDX2423200
పపరర: జబబబర సయఖద

94-242/36

భరస : అనవర జన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1742
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలర �
ఇసటట ననస:81-19-1744
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1745
వయససస:24
లస: ససస స
2146 NDX1194018
పపరర: మభసతనజ SK

94-242/1504

తసడడ:డ రరహమలన సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1743
వయససస:22
లస: పప

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:81-19-1744
వయససస:27
లస: ససస స
2143 NDX1955535
పపరర: గగససయల షపక

2135 NDX3296415
పపరర: షపక బబబబవల షపక

2133 NDX0955377
పపరర: షపక మలబభజజన

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-19-1741
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : షపక మహబభజన మదర
ఇసటట ననస:81-19-1741
వయససస:20
లస: పప

భరస : సడడ స హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1743
వయససస:25
లస: ససస స
2140 NDX1329788
పపరర: సససధస మసడల

94-242/35

తసడడ:డ బబగర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1740
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1741
వయససస:37
లస: పప
2137 NDX2423192
పపరర: షబన షపక

2132 NDX2062552
పపరర: వల షపక

94-241/635
2157 NDX0991547
పపరర: అహకద హహసపసన బబజ సయఖద

తసడడ:డ అమర అజమ
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:32
లస: పప
94-244/1209

2160 NDX2688679
పపరర: ఇదదస
డ షపక

94-244/1210

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1746
వయససస:18
లస: పప
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2161 NDX0991380
పపరర: గగససయల షపక
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94-241/637

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/52

Deleted

తసడడ:డ బబషర పపతతన
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:24
లస: పప

94-242/1362

తసడడ:డ ఖలజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:18
లస: ససస స
2170 NDX0806810
పపరర: షపక అబభదల రహమలన

2173 NDX0770578
పపరర: శసషరద బబగస షపక

94-241/641

94-242/55

94-242/58

94-242/59

94-242/62

2171 NDX1419184
పపరర: ససభబన షపక

2174 AP151000462011
పపరర: కలరరషసద బబగస

2177 NDX2561744
పపరర: జలలన షపక

2180 NDX2131662
పపరర: సలమల షపక

2183 AP151000462436
పపరర: శశషరరతనస తనడడకకసడ

94-242/65

2186 MLJ3363116
పపరర: కకషష తనడడకకసడ

94-241/642

2189 NDX0955427
పపరర: షపక ససహనన
తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:81-19-1751/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-242/1361

2169 NDX1384635
పపరర: జన షపక

94-241/640

2172 NDX2102879
పపరర: రరహన షపక

94-242/54

భరస : ఖలజవఅల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:39
లస: ససస స
94-242/56

2175 NDX0861146
పపరర: రజజక షపక

94-242/57

తలర : బబగస
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:31
లస: పప
94-242/1299

2178 NDX2350619
పపరర: కకసడన చసకకబబ టర

94-241/643

తసడడ:డ పరపయఖ చసకకబబ టర
ఇసటట ననస:81-19-1749
వయససస:53
లస: పప
94-242/60

2181 NDX0955153
పపరర: షపక ఇసతయలజ బ

94-242/61

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/63

2184 NDX0955062
పపరర: షపక వలలఖబ

94-242/64

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:49
లస: ససస స
94-242/66

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:45
లస: పప
94-241/644

2166 NDX2825164
పపరర: మలబభనన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:20
లస: పప
2188 NDX2350502
పపరర: పసదద ససబబబరరయభడడ మమకల

94-241/639

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1749
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:43
లస: ససస స
2185 NDX2303220
పపరర: మహమకద రఫస షపక

2168 NDX0394387
పపరర: షమమ షపక�

94-242/51

తసడడ:డ అనవర జన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరకమ ద
ఇసటట ననస:81-19-1749
వయససస:29
లస: ససస స
2182 MLJ3368081
పపరర: నరకలకలమలరర తనడడకకసడ

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:43
లస: పప
2179 NDX0955039
పపరర: షపక రమజజ

94-242/53

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబభదల రహమలన
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:67
లస: ససస స
2176 MLJ1894864
పపరర: ఖలసససపసరర షపక

2165 AP151000459445
పపరర: ఖలజజ షపక

2163 AP151000462014
పపరర: ఖలససమ బ షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మలబభససభబన�
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరససస
ఇసటట ననస:81-19-1748
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:81-19-1751
వయససస:39
లస: పప

94-241/638

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1747
వయససస:36
లస: పప

2164 NDX2102846
పపరర: ఫసరగజ ఖలన పపతతన

2167 NDX2846095
పపరర: ఫరతమ షపక

2162 NDX0991091
పపరర: మసరసన వల షపక

2187 AP151000459351
పపరర: శకనవరసరరవప తనడడకకసడ

94-242/67

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1750
వయససస:50
లస: పప
94-242/68

2190 NDX0991950
పపరర: ఖమభమ ననసర షపక

94-241/645

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:49
లస: ససస స
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2191 NDX1235779
పపరర: ససభబన జకకవపలలర షసచక
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94-241/646

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:27
లస: పప
2194 NDX2303840
పపరర: తససర మల షపక

94-242/70

94-242/73

94-241/649

94-242/76

94-242/79

94-242/82

94-242/85

తసడడ:డ కకషష తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:24
లస: ససస స

2204 NDX0399493
పపరర: సలమభననసర షపక

2207 AP151000462002
పపరర: మసరసనబ షపక

2210 AP151000459005
పపరర: మహమకద గగస షపక

2213 AP151000459004
పపరర: అమరరబషర షపక

94-242/1363

2216 NDX2874576
పపరర: అబభదల షపక

94-242/77

2219 NDX3063179
పపరర: ససభబన మమన
తసడడ:డ ననబబసరహహబ మమన
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:30
లస: పప

2199 NDX1376003
పపరర: మలర క షపక

94-241/648

2202 NDX0955146
పపరర: షపక బబజమ

94-242/75

2205 NDX2161404
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-242/78

భరస : బమరన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:59
లస: ససస స
94-242/80

2208 NDX2513224
పపరర: ససభబన షసచక

94-242/81

తసడడ:డ అమర బబషర షసచక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:26
లస: పప
94-242/83

2211 AP151000459415
పపరర: బబజ షపక

94-242/84

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:42
లస: పప
94-242/86

2214 AP151000459003
పపరర: ఖలససమ షపక

94-242/87

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:84
లస: పప
94-242/1364

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:18
లస: పప
94-241/652

94-242/72

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:33
లస: ససస స
2218 NDX1920991
పపరర: హహపసస ససమఖ తనటటకకసడ

94-241/650

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననజర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:47
లస: పప
2215 NDX2825206
పపరర: శరరజ షపక

2201 NDX1375971
పపరర: షపక ఇరరన

2196 NDX2513422
పపరర: ఆశ బ షసచక

భరస : ససచధన
ఇసటట ననస:81-19-1753
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:36
లస: పప
2212 NDX0751594
పపరర: హహసపసన వల షపక

94-242/74

భరస : ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఖలదరరయ సపసన
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:67
లస: ససస స
2209 MLJ3363074
పపరర: ననగభల మరర షపక

2198 NDX0674358
పపరర: ఇలయలజ షపక

94-241/1177

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:25
లస: పప

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:33
లస: ససస స
2206 AP151000462005
పపరర: మసరసనమక షపక

94-242/71

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1754
వయససస:24
లస: పప
2203 NDX0954990
పపరర: బబజమల షపక

2195 NDX0955211
పపరర: షపక మహబబ

2193 NDX3084761
పపరర: జజబవపలలల షపక

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షసచక
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:21
లస: పప
2200 NDX1865866
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-241/647

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1752
వయససస:21
లస: ససస స
2197 NDX2513521
పపరర: జబబభలలర షసచక

2192 NDX0991422
పపరర: కరరమభలలర షపక

2217 NDX1453349
పపరర: నససస నవఖ తనటటకకసద

94-241/651

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/1178

2220 AP151000462004
పపరర: దదలర లద షపక

94-242/88

భరస : అమర భబషర
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:45
లస: ససస స
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2221 MLJ1893312
పపరర: సప మశశఖరరరవప � మభనగరల�

94-242/89

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:45
లస: పప
2224 NDX2471514
పపరర: జమల బబగస షపక

94-241/653

94-241/656

94-241/1180

94-242/92

94-242/1366

94-241/660

94-242/93

తసడడ:డ పకకరరసహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:60
లస: పప

2234 NDX3082120
పపరర: జమర షపక

2237 NDX1375955
పపరర: షబన షపక

2240 NDX1384627
పపరర: గగస షపక

2243 NDX2110112
పపరర: ఇసతయలజ బ షపక

94-241/664

2246 NDX0475632
పపరర: జలలన షపక

94-241/1181

2249 AP151000456786
పపరర: షరగపపన సయఖద
భరస : మమసర
ఇసటట ననస:81-19-1762
వయససస:42
లస: ససస స

2229 NDX3072923
పపరర: అససన షపక

94-241/1179

2232 NDX0730465
పపరర: ననగమరగబ షపక�

94-242/91

2235 NDX3065893
పపరర: దదలలలద షపక

94-241/1182

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1757
వయససస:31
లస: ససస స
94-241/658

2238 NDX0881102
పపరర: రసజన� షపక�

94-241/659

తసడడ:డ హసర స�
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:73
లస: ససస స
94-241/661

2241 NDX3134244
పపరర: మసరసణణ షపక

94-241/1183

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:37
లస: ససస స
94-241/662

2244 MLJ3356201
పపరర: హసనబ షపక

94-241/663

భరస : జజనఅహకద
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:55
లస: ససస స
94-241/665

తసడడ:డ జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:31
లస: పప
94-241/667

94-241/655

భరస : శరరబదదదన�
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహకద
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:29
లస: పప
2248 MLJ3356177
పపరర: జజనఅహకద షపక

94-242/90

తసడడ:డ అయభఖబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:70
లస: ససస స
2245 NDX0990952
పపరర: ససభబన

2231 NDX0729541
పపరర: మభనన షపక

2226 NDX1375948
పపరర: నససమల షపక

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:81-19-1758
వయససస:35
లస: పప
2242 NDX0824813
పపరర: షపక రసజజన బ�

94-241/657

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1757
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సమకద సయద
ఇసటట ననస:81-19-1757
వయససస:19
లస: పప
2239 NDX0881094
పపరర: దదల షరదత� షపక�

2228 NDX1375963
పపరర: రరయలజ దదదన

94-243/36

భరస : రరయలజ దదర న
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదనసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:42
లస: పప
2236 NDX3117504
పపరర: ఇరరరన సయద

94-241/654

తసడడ:డ ఆమమనసధదన
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:18
లస: పప
2233 NDX0729368
పపరర: షరపపదదదన షపక�

2225 NDX1955964
పపరర: జజన బ పటబన

2223 NDX1638024
పపరర: నబ సరహహబ మమన

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ మమన
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:80
లస: పప

భరస : శరరదన రరవప ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:44
లస: పప
2230 NDX3072659
పపరర: అమనసదదన షపక

94-242/1365

భరస : ససబబన మమన
ఇసటట ననస:81-19-1755
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1756
వయససస:23
లస: ససస స
2227 NDX0981696
పపరర: జలలన షపక

2222 NDX3067261
పపరర: మహబబ మమన

2247 MLJ3356250
పపరర: మసరసనర రగఫ� షపక�

94-241/666

తసడడ:డ జజనఅహకద� �
ఇసటట ననస:81-19-1761
వయససస:37
లస: పప
94-241/668

2250 AP151000456787
పపరర: మమసర సయఖద

94-241/669

తసడడ:డ మభసస ఫ
ఇసటట ననస:81-19-1762
వయససస:47
లస: పప
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94-241/1058

తసడడ:డ మమసర సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1762
వయససస:22
లస: ససస స
2254 NDX2386845
పపరర: ససరరఖ డతగల

94-242/94

94-242/97

94-242/100

94-242/103

94-241/674

94-241/677

94-242/104

తసడడ:డ ఖససస పసర
ఇసటట ననస:81-19-1770
వయససస:29
లస: ససస స

2264 NDX1234756
పపరర: ససజజతనబబయ

2267 AP151000456553
పపరర: మసగమక బతష
స ల

2270 NDX0475137
పపరర: హహసపసన పసరర షపక

2273 NDX0739151
పపరర: బబజ సయఖద

94-241/1184

2276 NDX3063088
పపరర: శకకల షపక

94-241/672

2279 NDX2471506
పపరర: పరవన బతష
స ల
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1771
వయససస:20
లస: ససస స

2259 NDX0955195
పపరర: షపక పరరశన

94-242/99

2262 NDX0024273
పపరర: సతఖననరరయణ� లకకకజ�

94-242/102

2265 MLJ1893197
పపరర: శవకలమలరర బతష
స ల

94-241/673

భరస : వనసకటసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:34
లస: ససస స
94-241/675

2268 NDX0991133
పపరర: ససభబన సససగ బబ సదదల

94-241/676

తసడడ:డ సతఖససససగ
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:29
లస: పప
94-241/678

2271 NDX0475590
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

94-241/679

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:65
లస: పప
94-242/105

2274 NDX2468577
పపరర: బభడచ షపక

94-241/680

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1770
వయససస:36
లస: పప
94-241/1185

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1770
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/1368

94-242/96

తసడడ:డ వరహలల�
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసససఆన పసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1770
వయససస:36
లస: పప
2278 NDX3182698
పపరర: శకకల షపక

94-242/101

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససదనన
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:30
లస: ససస స
2275 NDX3062163
పపరర: ఖససస పసర షపక

2261 NDX2136605
పపరర: సప మమష డతగల

2256 NDX0955013
పపరర: ననగలత రరవఫపడడ

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:37
లస: పప
2272 NDX0955369
పపరర: సమర ససలలసనన

94-242/98

భరస : ససభబన సససగ
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1766
వయససస:35
లస: ససస స
2269 MLJ1896315
పపరర: వనసకటసరశమ బతష
స ల

2258 NDX1193994
పపరర: సరగజన Y

94-241/671

భరస : రరజరశ కలమలర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద డతగల
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గభనవనశశర రరవప�
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:77
లస: పప
2266 MLJ1893171
పపరర: బబలమక బతష
స ల

94-242/95

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:23
లస: ససస స
2263 NDX0024216
పపరర: వరహలల� లకకకజ�

2255 NDX0955120
పపరర: షపక షరద

2253 NDX1575879
పపరర: గగపరల కకషష కటట

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1764
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జమర�
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:28
లస: ససస స
2260 NDX0825257
పపరర: వటటటకకటట వనసకరయమక

94-241/670

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1764
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద డతగల
ఇసటట ననస:81-19-1765
వయససస:22
లస: ససస స
2257 NDX0730317
పపరర: దదలర లద షపక�

2252 NDX1575853
పపరర: వరద కటట

2277 NDX3173648
పపరర: ఖససస పసర షపక

94-242/1367

తసడడ:డ హహససచన పసర
ఇసటట ననస:81-19-1770
వయససస:35
లస: పప
94-241/681

2280 NDX1095405
పపరర: ససజజత బతష
స ల

94-241/682

భరస : చచననకరశవరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1771
వయససస:28
లస: ససస స
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94-241/683

తసడడ:డ పసద ససచదసలల
ఇసటట ననస:81-19-1771
వయససస:51
లస: పప
2284 NDX0981688
పపరర: ఆససయల షపక

94-241/685

94-241/688

94-241/691

94-241/694

94-242/1369

94-241/697

94-241/700

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:31
లస: ససస స

2294 NDX3068442
పపరర: జహహదన షపక

2297 NDX2499200
పపరర: హససనన షపక

2300 NDX0806661
పపరర: షపక ససచదన

2303 AP151000456617
పపరర: మభసర షపక

94-242/108

2306 NDX1805409
పపరర: దనడకకయన వటటటకకటట

94-241/1186

2309 NDX1234731
పపరర: ఖలసససబ షపక
భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:37
లస: ససస స

2289 NDX0992321
పపరర: సలమల షపక

94-241/690

2292 NDX0992545
పపరర: షబబర షపక

94-241/693

2295 NDX3068707
పపరర: ఇకరబల షపక

94-241/1187

తసడడ:డ ఏమలమ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:23
లస: పప
94-241/695

2298 MLJ3356128
పపరర: జరచబమన షపక

94-241/696

భరస : పకకరఅహకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:70
లస: ససస స
94-241/698

2301 AP151000456619
పపరర: రరహనన షపక

94-241/699

తసడడ:డ మమసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:43
లస: పప
94-241/701

2304 NDX0955070
పపరర: షపక హససనన

94-242/107

భరస : బషసర అహకద
ఇసటట ననస:81-19-1776
వయససస:34
లస: ససస స
94-241/702

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:24
లస: ససస స
94-241/704

94-241/687

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకరఅహకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1776
వయససస:34
లస: ససస స
2308 NDX0020230
పపరర: ఝలనస వటటటకకటట

94-241/692

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:46
లస: పప
2305 NDX1955329
పపరర: వహహదసననసర షపక

2291 MLJ1897610
పపరర: ఇమలస షపక

2286 NDX2131696
పపరర: ఆషసయల షపక

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భబససద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1775
వయససస:21
లస: పప
2302 NDX2499218
పపరర: భబససద షపక

94-241/689

తసడడ:డ ఏమలమ షపక
ఇసటట ననస:81--19-1774
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:26
లస: పప
2299 NDX2499267
పపరర: సలస షపక

2288 MLJ1894245
పపరర: షకకలల షపక

94-241/684

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:52
లస: పప
2296 NDX2986081
పపరర: ఇరరరన షపక

94-241/686

భరస : ఇమలస
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:28
లస: పప
2293 AP151000456753
పపరర: జజన షపక

2285 NDX0981837
పపరర: మసరసన బ షపక

2283 NDX1419168
పపరర: మభషసర సయఖద

భరస : ఖలలషర
ఇసటట ననస:81-19-1772
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మభరరషరవల
ఇసటట ననస:81-19-1773
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1774
వయససస:25
లస: ససస స
2290 NDX0992487
పపరర: జలలన షపక

94-242/106

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1771
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-19-1773
వయససస:27
లస: ససస స
2287 NDX2367563
పపరర: సరదదయల షపక

2282 NDX1955071
పపరర: చచననకరసవ రరవప బతష
స ల

2307 NDX1453281
పపరర: వటటటకకటట వరన

94-241/703

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/705

2310 NDX1095165
పపరర: ననగమర బ షపక

94-241/706

భరస : హహసససన వల
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:38
లస: ససస స
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2311 AP151000456559
పపరర: అసజమక వటటటకకటట

94-241/707

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:42
లస: ససస స
2314 NDX0981845
పపరర: ససభబన షపక

94-241/710

94-241/713

94-242/110

94-242/113

94-242/116

94-241/715

94-241/718

భరస : అబభదలలరహ మహమకద
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:67
లస: ససస స

2324 NDX1908310
పపరర: షబనన షపక

2327 NDX0954966
పపరర: జవరఖబ పదనక

2330 AP151000456535
పపరర: జమలలబ షపక

2333 MLJ1897917
పపరర: మసరసనశల� షపక�

94-241/1059

2336 NDX2548352
పపరర: నజర షపక

94-242/114

2339 NDX1353358
పపరర: షరరకళ షపక
తసడడ:డ కరరమభళళ
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:27
లస: ససస స

2319 NDX2303907
పపరర: భబరర వ జవరశజ

94-242/109

2322 NDX0480111
పపరర: బబబభరరవప

94-242/112

2325 NDX1882993
పపరర: షరహహన షపక

94-242/115

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/117

2328 NDX1194067
పపరర: కకషషకలమలరగ ససధనబతష
స న

94-242/118

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:46
లస: ససస స
94-241/716

2331 MLJ1887041
పపరర: అబభదలనబ షపక

94-241/717

తసడడ:డ మహబమబభసభబన
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:37
లస: పప
94-241/719

2334 AP151000456533
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-241/720

తసడడ:డ హహసపసనహకద
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:62
లస: పప
94-241/1061

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:44
లస: పప
94-241/721

94-241/712

తలర : ససబబమక
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర � �
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:44
లస: పప
2338 NDX0020248
పపరర: హమదన బబగస మహమకద

94-242/111

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అమసజలలర
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:39
లస: పప
2335 NDX2545283
పపరర: నజర షపక

2321 NDX2302701
పపరర: సరయ వనసకటటశ జవరశజ

2316 AP151000456708
పపరర: కకటటశశరరరవప వటటటకకటట

తసడడ:డ కకసడయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబభదల నబ
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:33
లస: ససస స
2332 NDX0981753
పపరర: కరరమభలలర షపక

94-241/714

భరస : రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:29
లస: ససస స
2329 NDX0806778
పపరర: షపక రరజశనన

2318 AP151000456534
పపరర: సరసబయఖ వటటటకరటట

94-241/709

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పటబన
ఇసటట ననస:81-19-1778
వయససస:25
లస: ససస స
2326 NDX0954982
పపరర: తనడసకక వసససధర

94-241/711

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:34
లస: ససస స
2323 NDX1882902
పపరర: షబబనన పటబన

2315 NDX1234723
పపరర: మమలలల షపక

2313 NDX0981597
పపరర: ఉపపసదడ వ

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనన మమలలల
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:54
లస: పప
2320 NDX0954933
పపరర: షపక ఖసరరన

94-241/708

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-19-1777
వయససస:30
లస: పప
2317 NDX0981894
పపరర: ససచదన షపక

2312 AP151000456537
పపరర: పదక వటటటకకటట

2337 NDX2545333
పపరర: నజర షపక

94-241/1062

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1779
వయససస:44
లస: పప
94-242/119

2340 NDX0955005
పపరర: షపక బషసరర

94-242/120

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:29
లస: ససస స
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2341 NDX1353341
పపరర: శహహననయ షపక
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94-242/121

భరస : కరరమభళళ
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:44
లస: ససస స
2344 NDX0955260
పపరర: సయఖద మసరసన బ

94-242/124

94-241/723

94-241/1188

94-242/127

94-242/130

94-242/133

94-242/1372

తసడడ:డ ఉమమర ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:28
లస: పప

2354 NDX0824557
పపరర: పఠరన మరరబ�

2357 NDX0729251
పపరర: అహకద షపక

2360 NDX2759751
పపరర: మమహబమబ పఠరన

2363 NDX1908468
పపరర: రరజజశన షపక

94-242/136

2366 NDX1955428
పపరర: మసరసన షపక

94-242/128

2369 NDX1955196
పపరర: ననగభల షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:33
లస: పప

2349 NDX1234681
పపరర: బబచలలససర షపక

94-241/725

2352 NDX0955054
పపరర: షపక జజన బ

94-242/126

2355 NDX1930461
పపరర: అలవవలల మసగమక నసదద

94-242/129

భరస : వవణభ గగపరల రరవప నసదద
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:64
లస: ససస స
94-242/131

2358 NDX1955139
పపరర: కరలలష పఠరన

94-242/132

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:47
లస: పప
94-242/1370

2361 NDX2759785
పపరర: జబబద పఠరన

94-242/1371

తసడడ:డ కలలషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:18
లస: ససస స
94-242/134

2364 NDX1955360
పపరర: రరషక షపక

94-242/135

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/137

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:48
లస: ససస స
94-242/139

94-241/722

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగమర బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:26
లస: ససస స
2368 NDX2043941
పపరర: ననగమర బబబభ షసక

94-242/125

తసడడ:డ కలలషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:18
లస: ససస స
2365 NDX2043933
పపరర: అనసశర షపక

2351 NDX1329762
పపరర: నగగన షపక

2346 NDX1234707
పపరర: ఖసరగరద బబగస షపక

తసడడ:డ బబచలలససర బభడత
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహకద�
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:70
లస: పప
2362 NDX3074143
పపరర: ఆషస షపక

94-241/724

భరస : నబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:28
లస: పప
2359 NDX0728766
పపరర: అబభదల షషకకర షపక�

2348 NDX1138189
పపరర: గభల జజర పఠరన

94-242/123

భరస : బబచలలససర
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:41
లస: ససస స
2356 NDX1955055
పపరర: మరర వల షపక

94-237/975

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:41
లస: పప
2353 NDX0824375
పపరర: షపక ఫరతమలబ�

2345 NDX3090081
పపరర: శకకల షపక

2343 NDX1353333
పపరర: కరరర మభళళ షపక

తసడడ:డ ససలర
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల ఖలదర జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1782
వయససస:27
లస: ససస స
2350 NDX3122892
పపరర: జన షపక

94-242/122

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1780
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-19-1781
వయససస:71
లస: ససస స
2347 NDX2110120
పపరర: రరశరక షపక

2342 NDX0955104
పపరర: జసబబల లకడక

2367 NDX2282150
పపరర: రబబబన షపక

94-242/138

తసడడ:డ అయబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:22
లస: పప
94-242/140

2370 NDX1955105
పపరర: వల షపక

94-242/141

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:53
లస: పప
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2371 NDX3191343
పపరర: ఏమలమబబ షపక
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94-242/1373

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1783
వయససస:38
లస: ససస స
2374 NDX0992503
పపరర: ససభబన షపక

94-241/728

94-241/1063

94-242/144

94-241/731

94-241/734

94-241/1226

94-242/1376

తసడడ:డ నయనన సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1788
వయససస:18
లస: పప

2384 NDX1235746
పపరర: షమమ షపక

2387 NDX1375930
పపరర: షపక సతనసర

2390 NDX2825099
పపరర: గమలఫప ర షపక

2393 AP151000456751
పపరర: మభననఫ సయఖద

94-241/1190

2396 NDX3082245
పపరర: రజయ సయద

94-241/732

2399 AP151000456522
పపరర: ఫరరయలద సయఖద
భరస : ననచనసదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1788/1
వయససస:47
లస: ససస స

2379 NDX1329754
పపరర: అమరరన షపక

94-242/143

2382 NDX0861369
పపరర: బబజ షపక�

94-242/146

2385 MLJ1894195
పపరర: జరగనన షపక

94-241/733

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1785
వయససస:37
లస: ససస స
94-241/735

2388 AP151000456550
పపరర: ఆసజనవయభలల బతష
స ల�

94-241/736

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:81-19-1786
వయససస:45
లస: పప
94-242/1374

2391 NDX2825271
పపరర: అలర సతస ర షపక

94-242/1375

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1786
వయససస:21
లస: పప
94-241/737

2394 NDX3071800
పపరర: పరఖరర షపక

94-241/1189

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1787
వయససస:54
లస: ససస స
94-241/1191

భరస : ఖజ మహహదదన సయద
ఇసటట ననస:81-19-1787
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1378

94-241/730

తసడడ:డ ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఈసనబ
ఇసటట ననస:81-19-1787
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ మభనఫ సయద
ఇసటట ననస:81-19-1787
వయససస:39
లస: పప
2398 NDX2788727
పపరర: ననర మహమకద సయఖద

94-242/145

తసడడ:డ మహభమ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1786
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1786
వయససస:19
లస: ససస స
2395 NDX3069820
పపరర: ఖజ మహహదద న సయద

2381 NDX2302719
పపరర: అలలరఉదదదన షపక

2376 NDX1575911
పపరర: కరగమ షపక

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరలతన
ఇసటట ననస:81-19-1785
వయససస:37
లస: పప

భరస : కససస పసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1786
వయససస:39
లస: ససస స
2392 NDX3068756
పపరర: నగగనన షపక

94-242/142

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-19-1785
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస పసరర
ఇసటట ననస:81-19-1785
వయససస:25
లస: పప
2389 NDX3062437
పపరర: మలన షపక

2378 NDX0954958
పపరర: షపక మబనన

94-241/727

తసడడ:డ సరప జజన
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగసపబగ
ఇసటట ననస:81-19-1785
వయససస:33
లస: ససస స
2386 NDX1375922
పపరర: అలలరభక షపక

94-241/729

భరస : అబభదల కరగస
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:47
లస: ససస స
2383 NDX0394403
పపరర: మసరసనబ షపక

2375 AP151000456526
పపరర: ఆల షపక

2373 AP151000456527
పపరర: షమమ షపక

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరగదస
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ షపక అల
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:23
లస: పప
2380 NDX0728881
పపరర: అమరరన� షపక�

94-241/726

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల కరగస
ఇసటట ననస:81-19-1784
వయససస:29
లస: పప
2377 NDX2623502
పపరర: అలలరఉదదదన షపక

2372 NDX0992529
పపరర: షరహహదన షపక

2397 NDX3106804
పపరర: కకషష పసడయసక మభనపలలర

94-242/1377

భరస : ననగభభషణస మభనపలలర
ఇసటట ననస:81-19-1788
వయససస:27
లస: ససస స
94-241/738

2400 AP151000456702
పపరర: ననచనసదదదన సయఖద

94-241/739

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-19-1788/1
వయససస:52
లస: పప
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2401 NDX1235415
పపరర: మలదదరరజ లకడక శరఖమల

94-241/740

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:33
లస: ససస స
2404 AP151000456660
పపరర: కలససమలవత కరమశశటట

94-241/743

94-241/746

94-241/749

94-242/1379

భరస : ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:81-19-1790
వయససస:41
లస: ససస స
2419 NDX0991463
పపరర: శవకలమలరర తతట

94-241/751

94-241/754

తసడడ:డ ఫజలలలలర
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:68
లస: పప

94-242/148

2420 AP151000456545
పపరర: అజమ షపక

2423 NDX2402030
పపరర: శకనవరస తమశశటట

94-241/756

2426 AP151000456519
పపరర: షరరరదదదన షపక

94-242/151

2429 NDX2513208
పపరర: YASMIN షసచక
భరస : రహహమభదదదన
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:24
లస: ససస స

94-242/147

2415 MLJ3368107
పపరర: లకడక పప తషరరజ� �

94-242/149

2418 NDX0024380
పపరర: జజకకర హహసపసన�

94-242/152

తసడడ:డ ఆదస షఫస�
ఇసటట ననస:81-19-1790
వయససస:34
లస: పప
94-241/752

2421 AP151000456544
పపరర: హసన షపక

94-241/753

తసడడ:డ చననహహసపసననసహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1790/1
వయససస:56
లస: పప
94-233/916

2424 NDX0806968
పపరర: రమజజ షపక

94-241/755

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:41
లస: ససస స
94-241/757

తసడడ:డ బబబబజజన
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:40
లస: పప
94-241/759

2412 NDX0729145
పపరర: గగసఖ షపక

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:81-19-1790
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబబజజన
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:64
లస: ససస స
2428 AP151000456517
పపరర: బబబబజజన షపక

2417 NDX0955252
పపరర: షపక హలమమన

94-241/748

భరస : షరకకర
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హసన
ఇసటట ననస:81-19-1790/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజలసగస
ఇసటట ననస:81-19-1790/1
వయససస:56
లస: పప
2425 AP151000456518
పపరర: జమలలబ షపక

94-241/750

భరస : అదసషఫస
ఇసటట ననస:81-19-1790
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1790/1
వయససస:39
లస: ససస స
2422 NDX0991687
పపరర: ననగలసగస కకలర పర

2414 NDX0955047
పపరర: షపక షమమ

94-241/745

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:81-19-1790
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/150

2406 AP151000456548
పపరర: సప మమకబతష
స ల�

94-241/747 2409 NDX1174499
2408 NDX0020578
పపరర: మజబభర హహసపసన సయఖద�
పపరర: ససభబష బబబభ కకలల

2411 NDX1419796
పపరర: ననగమర వల షపక

94-241/742

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:22
లస: ససస స
2416 NDX0955138
పపరర: షపక మలన

94-241/744

తసడడ:డ అబభదల గఫరర�
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:60
లస: పప
2413 NDX3200987
పపరర: పవన బతష
స ల

2405 NDX0475103
పపరర: నరసమక బతష
స ల

2403 AP151000456546
పపరర: కరరమమన సయఖద

భరస : మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:64
లస: ససస స
2410 AP151000456704
పపరర: మమలలల సయఖద

94-241/741

భరస : ఆసజనవయభలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-19-1789
వయససస:56
లస: ససస స
2407 NDX1419812
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

2402 AP151000456551
పపరర: ననగరసదడస బతష
స ల

2427 NDX0806315
పపరర: షపక సలస

94-241/758

తసడడ:డ ఇససఫ సలస
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:45
లస: పప
94-242/153

2430 NDX2409928
పపరర: రరబన షపక

94-242/154

భరస : శరరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:32
లస: ససస స
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94-242/155

తసడడ:డ గగస E మహహదదదన షసచక
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:22
లస: పప
2434 SQX2083103
పపరర: పదనకవత తమకశశటట

95-143/742

94-241/762

94-241/1192

94-242/1380

94-241/766

94-242/158

94-241/770

తసడడ:డ చసదడశశఖర దనమరర
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:22
లస: ససస స

2444 NDX2824894
పపరర: సనరజ షపక

2447 NDX0992446
పపరర: పరగశన షపక

2450 NDX1862516
పపరర: వనసకట దసరరర రరవప కకపపల

2453 NDX1638057
పపరర: హబబఊన షపక

94-241/773

2456 NDX1575663
పపరర: బషసర సయఖద

94-242/1381

2459 NDX0670745
పపరర: ససబబలకడక చసతపలర
భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:32
లస: ససస స

2439 NDX0806943
పపరర: జజన షపక

94-241/764

2442 NDX0955187
పపరర: జజగల దదనమక

94-242/157

2445 NDX1575721
పపరర: షరహహద షపక

94-241/765

తసడడ:డ మహమకద షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/767

2448 NDX1575713
పపరర: మహమకద షరగఫ షపక

94-241/768

తసడడ:డ మహబభ
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:46
లస: పప
94-242/159

2451 NDX2499192
పపరర: గగససయల బబగస మగల

94-241/769

భరస : హహసపసన బబగ మగల
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:38
లస: ససస స
94-241/771

2454 NDX1575747
పపరర: ఆమద షపక

94-241/772

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:75
లస: ససస స
94-241/774

తసడడ:డ గగస బబషర
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:27
లస: పప
94-242/160

94-241/761

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1793
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబభదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసన బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:20
లస: పప
2458 NDX2282176
పపరర: బబల కలమలరర దనమరర

94-241/1193

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప కకపపల
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగస బబష
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:41
లస: ససస స
2455 NDX2499309
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

2441 NDX3062072
పపరర: ఏసస రతనస కరథద

2436 NDX0806620
పపరర: షపక మలబభననసర

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహమకద షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల జలల�
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:35
లస: ససస స
2452 NDX1453356
పపరర: ననరర హన సయఖద

94-241/763

తసడడ:డ మరవలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1793
వయససస:20
లస: పప

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:81-19-1794
వయససస:40
లస: ససస స
2449 NDX0729715
పపరర: మహబమబ భబషర షపక�

2438 NDX0807362
పపరర: శకనవరస రరవప టట

94-242/1494

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బభశరననమ కరథద
ఇసటట ననస:81-19-1793
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మర వలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1793
వయససస:21
లస: పప
2446 NDX1143940
పపరర: సలమ షపక

94-241/760

తసడడ:డ వరపలయఖ టట
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకకరసత సవపల
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:22
లస: ససస స
2443 NDX2824985
పపరర: రరయలజ షపక

2435 NDX0807388
పపరర: గసగరభవరన టట

2433 NDX3260668
పపరర: పదనకవత తమకశశటట

భరస : శకనవరస తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప టట
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1792
వయససస:25
లస: పప
2440 NDX2730745
పపరర: లకడక పరరశత సవపల

94-242/156

తసడడ:డ బబబబ జజన
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస తమకశశటట
ఇసటట ననస:81-19-1791
వయససస:39
లస: ససస స
2437 NDX1235712
పపరర: అలలరబక షపక

2432 NDX0461434
పపరర: రహహమభదదదన షపక

2457 NDX0992388
పపరర: జలలన షపక

94-241/775

తసడడ:డ అబభదల రహహస
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:31
లస: పప
94-242/161

2460 NDX0955088
పపరర: గరరడతపలర భబరతబబయ

94-242/162

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:49
లస: ససస స
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94-242/163

తసడడ:డ జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:26
లస: పప
2464 NDX0830778
పపరర: ససభబన షపక

2462 NDX0739367
పపరర: అబభదల ఖలదర మసరసన షపక�

94-242/164

తసడడ:డ అబభదల రహహస�
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:34
లస: పప
94-241/776

2465 NDX1956509
పపరర: హహసపసన షపక

2463 AP151000459444
పపరర: అనశరరరన షపక�

తసడడ:డ ఫరగద�
ఇసటట ననస:81-19-1795
వయససస:43
లస: పప
94-241/777

94-241/779
2466 NDX2062701
పపరర: ననగ వనసకట అదద ధనలకడక
అననవరపప
భరస : శక రరమ మహన రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:28
లస: ససస స

94-241/781

94-241/782
2469 NDX2062719
పపరర: శక రరమమహన రరవప
అననవరపప
తసడడ:డ ససవర రమష ఏశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఛనననబషర
ఇసటట ననస:81-19-1796
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1796
వయససస:38
లస: పప

94-241/780
2467 NDX2101921
పపరర: వనసకట ససవర మలధసరర
అననవరపప
భరస : లకకణ ఆసజనవయ కలమలర అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:28
లస: ససస స

2468 NDX2062735
పపరర: పదనకవత అననవరపప

భరస : ససవర రమష ఏశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:66
లస: ససస స

94-241/783
2470 NDX2062727
పపరర: లకకణ ఆసజనవయ కలమలర
అననవరపప
తసడడ:డ ససవర రమష ఏశర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:36
లస: పప

94-241/784
2471 NDX2062743
పపరర: ససవర రమష ఏశర రరవప
అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:81-19-1797
వయససస:68
లస: పప

భరస : బబల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:28
లస: ససస స

2473 MLJ3356862
పపరర: అజమభన పఠరన

2474 MLJ3356573
పపరర: కకషషకలమలరర తలగడదదవ

2475 AP151000456504
పపరర: రరజఖలకడక కలవపలర

94-241/786

భరస : మహబమబబబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:52
లస: ససస స
2476 NDX1174556
పపరర: రవశసకర A
తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:30
లస: పప
2479 NDX0716134
పపరర: మభరళకకషష కలవలపలర

94-241/792

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:52
లస: ససస స
2485 MLJ1890458
పపరర: ఆదసబ షపక
భరస : దరరయలవల
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:40
లస: ససస స
2488 NDX0981530
పపరర: సజర షపక
తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:28
లస: పప

2480 MLJ3356821
పపరర: రరమకకషష తలగడదదవ

2483 NDX1234558
పపరర: మలధవ ఉడడత

2486 AP151000456520
పపరర: అసజమక కకలర పర

94-241/793

2489 NDX0881128
పపరర: శకనవరసరరవప ఉదత
తసడడ:డ రరమలరరవప ఉదత
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:39
లస: పప

94-241/791

2481 NDX1193960
పపరర: ససజనఖ కలవలపలర

94-242/166

భరస : మభరళకకషష
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:28
లస: ససస స
94-241/794

2484 MLJ1893973
పపరర: ససలలచన ఉడత

94-241/795

భరస : రరజజరమమష
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:35
లస: ససస స
94-241/797

భరస : ననగలసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:52
లస: ససస స
94-241/799

94-241/788

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసస రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:31
లస: ససస స
94-241/796

94-241/785

94-241/790 2478 NDX0394155
2477 NDX1234566
పపరర: బబలల కకటటశశర రరవప చససడనరర
పపరర: ననగభమషణరరవప మభనపలలర

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:63
లస: పప
94-242/167

2472 NDX1235241
పపరర: సరగజన చససడనరర

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:35
లస: పప
2482 NDX1193978
పపరర: లకడక మనపలలర

94-241/787

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-19-1799
వయససస:60
లస: ససస స
94-241/789

94-242/165

2487 AP151000456501
పపరర: ననగమణణ ఉడత

94-241/798

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:60
లస: ససస స
94-241/800

2490 AP151000456873
పపరర: రరజజరమమష ఉడత

94-241/801

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:41
లస: పప
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2491 AP151000456730
పపరర: రరఘవయఖ కకలర పర

94-241/802

తసడడ:డ అసజలసగస కకలర పర
ఇసటట ననస:81-19-1800
వయససస:67
లస: పప
2494 NDX0413856
పపరర: కళళఖణణ పపసపరటట

94-241/805

94-241/808

94-241/811

94-241/814

94-241/817

94-241/820

94-239/1144

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:81-19-1807
వయససస:70
లస: ససస స

2504 NDX1419424
పపరర: కకటటశశర రరవప ఆతకకకరర

2507 NDX0801365
పపరర: గగస ససర షపక

2510 NDX1576125
పపరర: బబబభ సరహహబ షపక

2513 NDX2513430
పపరర: ననగరరరరన పప తత
స రర

94-242/1488

2516 NDX0670661
పపరర: రమలదతవ రరవపపడడ

94-241/815

2519 MLJ1892603
పపరర: దరరయలవల షపక
తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:81-19-1807
వయససస:50
లస: పప

2499 NDX1419093
పపరర: ఓబభలమక షపక

94-241/810

2502 NDX0991877
పపరర: ననగమర బబషర షపక

94-241/813

2505 NDX0394171
పపరర: గగరర శసకర జసబల

94-241/816

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జసబల
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:37
లస: పప
94-241/818

2508 NDX0020305
పపరర: ఉమమ సలలక వనసకకసద

94-241/819

భరస : ననయబ రసనల వనసకకసద
ఇసటట ననస:81-19-1804
వయససస:37
లస: ససస స
94-241/821

2511 NDX2761898
పపరర: ననగరరరరన పప టట
ట రర

94-214/859

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:81-19-1805
వయససస:18
లస: పప
94-242/168

2514 NDX3093150
పపరర: శకనవరస రరవప పప తతరర

94-242/1382

తసడడ:డ ననగయఖ పప తతరర
ఇసటట ననస:81-19-1805
వయససస:48
లస: పప
94-241/822

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1806
వయససస:47
లస: ససస స
94-241/824

94-241/807

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:81-19-1805
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:81-19-1805
వయససస:19
లస: పప
2518 MLJ1890425
పపరర: మహబభబబ షపక

94-241/812

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1804
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలరరళర
ఇసటట ననస:81-19-1805
వయససస:40
లస: ససస స
2515 NDX3247947
పపరర: ననగరరరరన పప టట
ట రర

2501 NDX1419077
పపరర: రమణ చలలర

2496 NDX1865890
పపరర: కళళఖణ పలలర బబ యన

భరస : షసచదన
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బభడన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1804
వయససస:59
లస: ససస స
2512 NDX3117538
పపరర: లకడక కలమలరర పప తతరర

94-241/809

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మభసస ఫర� �
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:42
లస: పప
2509 NDX0020297
పపరర: బషసరరన షపక

2498 NDX1419465
పపరర: శవ పరరశత ఆతకకకరర

94-241/804

తసడడ:డ నసరయఖ పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:81-19-1802
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఎలలర రరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:31
లస: పప
2506 MLJ3356623
పపరర: రహమలన� షపక�

94-241/806

భరస : కకటటశశర రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:81-19-1803
వయససస:46
లస: ససస స
2503 NDX1419481
పపరర: లకడక ననరరయణ ఆతకకకరర

2495 NDX0992230
పపరర: రమణ పస

2493 NDX0020289
పపరర: వజయ చచదరర పపసపరటట

తసడడ:డ గజపత రరజ
ఇసటట ననస:81-19-1801
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1802
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:81-19-1802
వయససస:42
లస: పప
2500 NDX1419440
పపరర: అసజన దతవ ఆతకకకరర

94-241/803

భరస : గజపతరరజ
ఇసటట ననస:81-19-1801
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గజపతరరజ
ఇసటట ననస:81-19-1802
వయససస:35
లస: ససస స
2497 NDX1955725
పపరర: వనసకటటసశరరర చససడనరర

2492 AP151000456499
పపరర: రరజరశశరర పపసపరటట

2517 NDX0876748
పపరర: మలర కరరరరనరరవప రరవపపడడ

94-241/823

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:81-19-1806
వయససస:55
లస: పప
94-241/825

2520 MLJ1890433
పపరర: రఫస షపక

94-241/826

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:81-19-1807
వయససస:55
లస: పప
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94-241/827

తసడడ:డ మహబమబబసహహబ
ఇసటట ననస:81-19-1807
వయససస:75
లస: పప
2524 MLJ1898063
పపరర: ససబబబరరవప నవరరళళ

94-241/830

94-242/1383

94-148/797

94-241/833

94-241/836

94-241/1065

94-241/838

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-19-1813
వయససస:51
లస: పప

2537 NDX2499226
పపరర: ససబబబరరవప మరరక

2540 NDX3206968
పపరర: లలవణఖ గగరసటర

2543 MLJ1895788
పపరర: మమమమభనన సయఖద

94-241/841

2546 NDX2117720
పపరర: శకవణ ససధఖ కకపపరరవపరర

94-241/834

2549 NDX2089283
పపరర: రరబయ పరగశన షపక
తసడడ:డ ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1814
వయససస:25
లస: ససస స

2529 NDX2572725
పపరర: గగపస కకషష వనలరసకక

94-147/669

2532 NDX1834234
పపరర: షరకకర షపక

94-241/832

2535 NDX2499291
పపరర: భబనసరరఖ మరరక

94-241/835

భరస : ససబబబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:35
లస: ససస స
94-241/837

2538 NDX2676427
పపరర: ససబబరరవప మరరక

94-241/1064

తసడడ:డ పప తషరరజ మరరక
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:40
లస: పప
94-241/1195

2541 NDX3207230
పపరర: లలవణఖ గగరసటర

94-241/1196

భరస : పప తషరరజ గగరసటర
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:30
లస: ససస స
94-241/839

2544 MLJ1895770
పపరర: మకరకబ సయఖద

94-241/840

భరస : హసనఅహకద
ఇసటట ననస:81-19-1812
వయససస:55
లస: ససస స
94-241/842

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:81-19-1813
వయససస:25
లస: ససస స
94-241/845

94-241/1227

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హసనఅహకద
ఇసటట ననస:81-19-1812
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హసనఅహకద
ఇసటట ననస:81-19-1812
వయససస:34
లస: పప
2548 NDX1575648
పపరర: బబజ షపక

94-241/831

భరస : పప తషరరజ గగరసటర
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-19-1811
వయససస:39
లస: ససస స
2545 MLJ1884170
పపరర: ససదద కలయ ససన సయఖద

2534 NDX0992404
పపరర: శకనవరస పస

2526 NDX3157757
పపరర: శకనవరస రరవప నలర మతష

తసడడ:డ లకడక పడసరద వనలరసకక
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ మరరక
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:35
లస: ససస స
2542 NDX0982058
పపరర: ఆశరబ షపక

94-81/963

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప�
ఇసటట ననస:81-19-1810
వయససస:62
లస: ససస స
2539 NDX2670792
పపరర: భబనసరరఖ మరరక

2528 NDX2834075
పపరర: శకహరర కనగరచరర

2531 NDX0991661
పపరర: సరశత పలలర బబ యన

94-241/829

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలలమఠరలలర
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:45
లస: ససస స
2536 AP151000456770
పపరర: సరమలమ జఖస చచవల�

94-241/1194

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనగరచరర
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకహరర కనగరచరర
ఇసటట ననస:81-19-1809
వయససస:32
లస: ససస స
2533 NDX0992420
పపరర: ససచదమక పస

2525 NDX3169729
పపరర: శవ కలమలరర నలర మతష

2523 NDX2350528
పపరర: నరరశ నవరరళర

తసడడ:డ ససబబ రరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసస రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలచచరర
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:25
లస: ససస స
2530 NDX2698504
పపరర: వజయ లకడక కనగరచరర

94-241/828

భరస : ససబబబరరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1808
వయససస:45
లస: పప
2527 NDX2719995
పపరర: లకడక దసరర భవన మలచచరర

2522 MLJ1898956
పపరర: లకడక తషలసస కలమలరర నవరరళర

2547 NDX0982165
పపరర: జజనససచదన షపక

94-241/843

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1813
వయససస:29
లస: పప
94-243/37

2550 NDX2256089
పపరర: సబర మహమకద

94-241/846

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:24
లస: ససస స
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2551 NDX2256444
పపరర: అనసత వరలకడక గజవలర

94-241/847

భరస : చసదడ శశఖర గజవలర
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:29
లస: ససస స
2554 AP151000456839
పపరర: వనసకటరతనస కటటటబబ యన

94-241/850

94-241/853

2560 NDX2256139
పపరర: గగససయల షపక

94-241/855

94-241/858

94-241/861

94-241/864

94-241/856

2564 NDX1956418
పపరర: రసగమక కకటట

2567 NDX2062628
పపరర: చనన ననరరయణ మదదదరరల

2570 NDX0020347
పపరర: ఎస డడ బషసర

94-241/867

2573 NDX2529592
పపరర: శకనవరస రరవప మసడరర

94-241/859

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1817
వయససస:34
లస: పప

2576 NDX3070455
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

94-241/862

2579 MLJ1894286
పపరర: హహలసన షపక
తసడడ:డ ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:33
లస: ససస స

94-242/1384

2562 NDX1527227
పపరర: ఇమలమబ షపక

94-241/857

2565 NDX1956434
పపరర: శకనవరసరరవప మకమలటస

94-241/860

2568 NDX0830554
పపరర: అబభదల గఫరర షపక

94-241/863

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:30
లస: పప
94-241/865

2571 NDX1419739
పపరర: కరలలషర సయఖద

94-241/866

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:35
లస: పప
94-242/169

2574 NDX1266964
పపరర: ననగలకడక లసకర

94-241/868

భరస : ససధనకరరసధనకర
ఇసటట ననస:81-19-1817
వయససస:29
లస: ససస స
94-241/1197

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1817
వయససస:63
లస: ససస స
94-143/831

2559 NDX2825222
పపరర: సరజదన సయఖద

తసడడ:డ పపనననరరవప మకమలటస
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస మసడరర
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:28
లస: పప
94-241/869

94-241/852

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల ఖలన
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసరసన�
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:18
లస: పప

2561 NDX2256287
పపరర: సలస మహమకద

2556 NDX2256378
పపరర: చసదడ శశఖర గజవలర

భరస : హహసపన అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద మలర యఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలర బబచగ
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:33
లస: పప

2578 NDX2820249
పపరర: మహమకద యలససన షపక

94-241/854

భరస : సరసబశవరరవప కకటట
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనననరరవప మహమలటస
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:27
లస: పప

2575 NDX1266972
పపరర: ససధనకర లసకర

2558 NDX0981795
పపరర: ఖలసససపసరర షపక

94-241/849

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మదదన బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-19-1815/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపనననరరవప మకమలటస
ఇసటట ననస:81-19-1816
వయససస:38
లస: ససస స

2572 NDX0650838
పపరర: ఖలజజ షపక�

94-241/851

తసడడ:డ మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1815/1
వయససస:28
లస: ససస స

2569 NDX2160943
పపరర: ఖలదర బబచగ

2555 MLJ3356706
పపరర: మహకద షపక

2553 NDX1271899
పపరర: జరరనన షపక

భరస : అబభదల రహమలన
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:35
లస: పప

2557 MLJ1886878
పపరర: మహమకద మభరర
స జజ అల
సయఖద
తసడడ:డ హసన అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:42
లస: పప

2566 NDX1956475
పపరర: పవన కలమలర మహమలటస

94-241/848

భరస : ఖలజజపసరర
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమభలల కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:81-19-1815
వయససస:62
లస: ససస స

2563 NDX1956368
పపరర: వనసకటలకడక మకమలటస

2552 NDX0990911
పపరర: అహహమదద షపక

2577 NDX3062015
పపరర: మభసతనజ బబగరమ షపక

94-241/1198

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-19-1817
వయససస:40
లస: ససస స
94-241/870

2580 NDX2160968
పపరర: ననజన షపక

94-241/871

భరస : కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:40
లస: ససస స
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94-241/872

భరస : ససభబన సబయ
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:50
లస: ససస స
2584 NDX3073046
పపరర: ఎసడడఎ యశన షపక

94-241/1228

94-241/876

భరస : మహకద జమలల అహకద
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:72
లస: ససస స
2590 NDX2675791
పపరర: రరజజశనన షపక

94-241/1067

94-242/170

94-242/171

భరస : సరరదర సససగ
ఇసటట ననస:81-19-1821
వయససస:44
లస: ససస స
2602 NDX2804714
పపరర: రరహన షపక

94-241/1202

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:33
లస: ససస స

2589 NDX2634574
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక

94-241/877

2591 NDX3083037
పపరర: ఆరరఫపదదదన షపక

2594 NDX0934968
పపరర: ససదమక ననల

2597 NDX0992362
పపరర: రఫస షపక

2600 NDX2685105
పపరర: ఫరరక షపక

2603 NDX2088012
పపరర: జరగనన షపక

94-241/1069

2606 NDX2089499
పపరర: ఉమ జజఖతరకయ మనకరసత

94-241/1199

2609 NDX0413617
పపరర: పపటబరరర ససమత
భరస : గగవసదరరడడద
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:35
లస: ససస స

94-241/875

94-241/1066

2592 NDX2730943
పపరర: ఆరరఫపదదదన షపక

94-241/1200

తసడడ:డ కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:19
లస: పప
94-241/878

2595 NDX1756479
పపరర: పరపరరజ ననల

94-241/879

తసడడ:డ ఆవపలయఖ ననల
ఇసటట ననస:81-19-1820
వయససస:24
లస: పప
94-241/880

2598 NDX0955278
పపరర: కలసడడ రమణ

94-242/172

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1821
వయససస:41
లస: ససస స
94-241/1068

2601 NDX2804698
పపరర: శరమ శన షపక

94-241/1201

భరస : కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1822
వయససస:42
లస: ససస స
94-148/386

2604 NDX2665594
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-236/729

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1823
వయససస:21
లస: పప
94-241/881

భరస : రరమకకషష రరవప మనకరసత
ఇసటట ననస:81-19-1823/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-241/883

94-241/874

భరస : జమల హమలద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1823
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-19-1823
వయససస:20
లస: ససస స
2608 NDX0020339
పపరర: శకలకడక నలర మమకల

2588 NDX2117795
పపరర: కరగమభలలర షపక

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1822
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1822
వయససస:22
లస: ససస స
2605 NDX2623106
పపరర: గగశరల షపక

భరస : కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:81-19-1821
వయససస:36
లస: పప
94-242/173

2586 AP151000456489
పపరర: ననదదననబబగస షపక

భరస : అబభదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818 18/1 TH LIN
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1820
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ నవరరళర
ఇసటట ననస:81-19-1820
వయససస:48
లస: పప
2599 NDX0955302
పపరర: బబ సదదల లలతనబబయ

94-241/902

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:69
లస: ససస స
2596 NDX1669870
పపరర: ససబబబరరవప నవరరళర

2585 NDX2518371
పపరర: షమమ షపక

2583 NDX0617100
పపరర: షపక మహబమబ ససభబన�

తసడడ:డ హసన అహమకద�
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ జమలల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1819
వయససస:22
లస: ససస స
2593 NDX0955112
పపరర: మదనల సరగజన

94-241/873

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-19-1818
వయససస:19
లస: పప
2587 AP151000456486
పపరర: మభసతనజరబగస షపక

2582 NDX0617126
పపరర: అబభదల రహమలన షపక

2607 NDX1805490
పపరర: అశశన దతవ మసదగరరర

94-241/882

భరస : వశశననథ రరడడ మసదగరరర
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:32
లస: ససస స
94-241/884

2610 NDX0881151
పపరర: సశపన పరరశత జకకకరరడడ

94-241/885

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:39
లస: ససస స
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2611 AP151000456694
పపరర: పదనకవత నలర మమకల

94-241/886

భరస : ససగమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:41
లస: ససస స
2614 MLJ1890334
పపరర: అరరణ మసడగరరర

94-241/889

94-241/892

94-241/895

94-241/1203

94-242/175

94-242/178

94-241/899

భరస : అబభదలలన దర
ఇసటట ననస:81-19-1987
వయససస:62
లస: ససస స

2624 NDX3172913
పపరర: బల కలమలరర దనమరర

2627 NDX0955351
పపరర: షపక సరబరర

2630 AP151000459064
పపరర: పడసరద కలలర పలర �

2633 NDX0829788
పపరర: అబభదల రహమలన షపక

94-242/182

2636 NDX2513539
పపరర: శవమక నసదనఖల

94-242/1385

2639 NDX0824508
పపరర: షపక జలలఖ�
భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:81-19-1995
వయససస:32
లస: ససస స

2619 NDX0881144
పపరర: పపటబరరర గగవసద రరడడడ

94-241/894

2622 MLJ1884824
పపరర: కకటటరరడడడ మసదగరరర

94-241/897

2625 NDX0955286
పపరర: మహమకద సఫసయల

94-242/174

భరస : మభననఫ
ఇసటట ననస:81-19-1839
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/176

2628 NDX1193986
పపరర: చసదడకళ నలర బబ తష

94-242/177

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-19-1863
వయససస:44
లస: ససస స
94-242/180

2631 NDX1376052
పపరర: గరలబ సయఖద

94-241/898

తసడడ:డ ఇసరకల
ఇసటట ననస:81-19-1923
వయససస:50
లస: పప
94-241/900

2634 NDX2513273
పపరర: సబతన షసచక

94-242/181

భరస : ససభబన షసచక
ఇసటట ననస:81-19-1945
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/183

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-19-1945
వయససస:50
లస: ససస స
94-242/185

94-241/891

తసడడ:డ రరమరరడడడ మసదగరరర
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-19-1935
వయససస:32
లస: పప

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1945
వయససస:49
లస: ససస స
2638 NDX0880724
పపరర: షసషరద బబగస షపక

94-241/896

తసడడ:డ పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:81-19-1899
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మభనబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-19-1934
వయససస:38
లస: పప
2635 NDX0955310
పపరర: షపక కరరమమన

2621 NDX0801209
పపరర: వనసకటటశశరరర కకచరర

2616 NDX0881136
పపరర: మసడగరరర వశశననధ రరడడడ

తసడడ:డ బబలకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:44
లస: పప

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-19-1863
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-19-1863
వయససస:33
లస: పప
2632 NDX0830158
పపరర: లతఫ పఠరన

94-241/893

తసడడ:డ చసదడ శశఖర దనమరర
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-19-1863
వయససస:34
లస: ససస స
2629 NDX0413385
పపరర: ససభబన షపక

2618 NDX1095223
పపరర: చసదడశశఖర దనమచరర

94-241/888

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:19
లస: పప
2626 NDX0955237
పపరర: షపక షకకలల

94-241/890

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:47
లస: పప
2623 NDX3014313
పపరర: మహహధర రరడడడ జకకకరరడడడ

2615 NDX1865767
పపరర: ననరయఖ పరశస

2613 NDX2161032
పపరర: లకడక అకకల

భరస : శశషగరరర రరవప అకకల
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబ రకయఖ పరశస
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సససహదదర
డ రజ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:40
లస: పప
2620 NDX1235670
పపరర: కరశరరడడడ ససటట రరడడడ

94-241/887

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-19-1824
వయససస:47
లస: ససస స
2617 AP151000456480
పపరర: కకటటశశరరరవప నలర మమకల

2612 NDX0992289
పపరర: రజన కర yu

2637 NDX0739029
పపరర: సతఖననరరయణ గననవరపప

94-242/184

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-19-1947
వయససస:38
లస: పప
94-242/186

2640 NDX0729103
పపరర: లసగమక కర�

94-242/187

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:81-19-1995
వయససస:70
లస: ససస స
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2641 AP151000462220
పపరర: ననరర హన బబగస షపక

94-242/188

భరస : ఖలజజవల
ఇసటట ననస:81-19-1998
వయససస:62
లస: ససస స
2644 NDX3219664
పపరర: జన షపక

94-241/1232

94-242/191

94-242/193

2648 NDX2630101
పపరర: ఖదర వల షపక

2651 NDX2846426
పపరర: లలల షపక

94-242/1442

2654 NDX2749729
పపరర: రమజజన బ షపక

2657 NDX0954800
పపరర: తనళసకక సశరష లత

భరస : వనసకట పపరష చసదడ శశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-20-1709
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-20-1709
వయససస:43
లస: ససస స

2659 MLJ3363132
పపరర: వనసకట రరమకకటటశశరరరవప �
ఆతకకకరర�
తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1709
వయససస:67
లస: పప

94-242/197

2660 NDX0954883
పపరర: సయఖద ననరర హన

2662 NDX0954818
పపరర: మహమకద రరజజశనన

94-242/200

తసడడ:డ కరగమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:25
లస: పప

94-242/1440

94-242/203

2666 MLJ1891100
పపరర: ససమ� సయఖద�

94-242/1443

2669 NDX1330604
పపరర: మబన మమల సయఖద
తసడడ:డ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:28
లస: పప

2649 AP151000462055
పపరర: అసజలదతవ బచసచ

94-242/192

2652 NDX2846244
పపరర: ఖససస బ షపక

94-242/1441

2655 NDX1138262
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-241/903

భరస : చనన బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1609
వయససస:40
లస: ససస స
94-242/195

2658 AP151000462054
పపరర: పదనకవత అతకకకరర

94-242/196

భరస : వ అర కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1709
వయససస:57
లస: ససస స
94-242/198

2661 NDX0954842
పపరర: సయఖద రరజజశనన

94-242/199

భరస : మహహదద న బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1710
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/201

2664 NDX1950899
పపరర: సరరరక కరలశశటట

94-242/202

భరస : శకనవరస రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1711
వయససస:25
లస: ససస స
94-242/204

భరస : ఖలల � �
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/206

94-214/148

భరస : లలలల షపక
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సయఖద కరలలషర
ఇసటట ననస:81-20-1710
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1711
వయససస:29
లస: పప
2668 NDX1882084
పపరర: సరధదక సయఖద

2663 NDX0954826
పపరర: మహమకద మహబమబ బ

2646 NDX1821082
పపరర: హసన బబబభ షపక

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హబబభలలర
ఇసటట ననస:81-20-1710
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖలదర మహహదద న
ఇసటట ననస:81-20-1710
వయససస:37
లస: ససస స
2665 NDX0480129
పపరర: శకనవరసరరవప కరళశశటట

94-241/1080

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/194

94-242/190

తసడడ:డ జలలల షపక
ఇసటట ననస:81-20
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ లలలల షపక
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:32
లస: పప
2656 NDX2062537
పపరర: ననగ మణణ బబజవరడ

94-241/901

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-20-173
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహనసదద
ఇసటట ననస:81-20-361
వయససస:46
లస: పప
2653 NDX2846053
పపరర: చన మసరసన వల షపక

2645 NDX0881110
పపరర: దసస గరరర షపక

2643 NDX2089382
పపరర: రమణ తమకనవన

భరస : చనన శకనస తమకనవన
ఇసటట ననస:81-19-17370
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హసర మ షపక
ఇసటట ననస:81-19-17758
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:81-20-19-45
వయససస:26
లస: పప
2650 AP151000459033
పపరర: బడహకస బచసచ

94-242/189

తసడడ:డ ఖలజజవల� �
ఇసటట ననస:81-19-1998
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-19-17745
వయససస:49
లస: పప
2647 NDX1948720
పపరర: ససరరష ఆవపల

2642 MLJ1884154
పపరర: అబభదలలర� షపక�

2667 MLJ1894492
పపరర: ననజయల� సయఖద�

94-242/205

భరస : కరరమభలలర � �
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:42
లస: ససస స
94-242/207

2670 MLJ1890797
పపరర: ఖలల సయఖద

94-242/208

తసడడ:డ ననసరఅహకద
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:39
లస: పప
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94-242/209

తసడడ:డ ననసరఅహకద
ఇసటట ననస:81-20-1712
వయససస:45
లస: పప
2674 MLJ1891092
పపరర: హబబభన � సయఖద�

94-242/212

94-242/215

94-242/218

94-242/221

94-242/224

94-242/227

94-242/230

తసడడ:డ బభజర�
ఇసటట ననస:81-20-1740
వయససస:32
లస: పప

2684 AP151000462047
పపరర: మమలలబబగస షపక

2687 MLJ1887769
పపరర: భబసకరరరవప వలలటట

2690 MLJ1883305
పపరర: తనహహరరననసర� పఠరన�

2693 MLJ1895192
పపరర: జజఫరరన న� పఠరన�

94-242/233

2696 NDX1004894
పపరర: ఖలదర వల షపక

94-242/222

2699 NDX1004936
పపరర: రఫస సయఖద
తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-20-1750
వయససస:28
లస: పప

2679 AP151000462053
పపరర: సలక షపక

94-242/217

2682 MLJ1883909
పపరర: ఆయమబబన న పఠరన�

94-242/220

2685 MLJ3368032
పపరర: లకడకకలమలరర వలలటట

94-242/223

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:57
లస: ససస స
94-242/225

2688 AP151000459026
పపరర: మహబమబబబషర షపక

94-242/226

తసడడ:డ మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:66
లస: పప
94-242/228

2691 NDX2089358
పపరర: సదనదస సయఖద

94-242/229

తసడడ:డ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1716
వయససస:26
లస: పప
94-242/231

2694 AP151000462038
పపరర: కలమలరర అచసఖత

94-242/232

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:81-20-1725
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/234

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1740
వయససస:43
లస: పప
94-242/236

94-242/214

తసడడ:డ మసరసననన న�
ఇసటట ననస:81-20-1714
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ షపరనరన � �
ఇసటట ననస:81-20-1716
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గభరరననదస
ఇసటట ననస:81-20-1725
వయససస:49
లస: పప
2698 NDX0024232
పపరర: ఈససబ సయఖద

94-242/219

భరస : జజఫరరన న � �
ఇసటట ననస:81-20-1716
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబబరషర
ఇసటట ననస:81-20-1716
వయససస:43
లస: పప
2695 AP151000459022
పపరర: ససబడమణఖస అచసఖత

2681 AP151000462051
పపరర: అషరబ షపక�

2676 MLJ1888429
పపరర: గఫరర సయఖద

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1714
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటమసరసనయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఖలజజమహహదద న
ఇసటట ననస:81-20-1716
వయససస:34
లస: ససస స
2692 AP151000459429
పపరర: ఖలజజమహహదద న షపక

94-242/216

భరస : మహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబబబషర
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:41
లస: పప
2689 MLJ3369113
పపరర: రజయల షపక

2678 NDX0954792
పపరర: షపక ఇరరరనన

94-242/211

తసడడ:డ ననసరఅహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:53
లస: పప

భరస : మయలజజన�
ఇసటట ననస:81-20-1714
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1715
వయససస:32
లస: ససస స
2686 AP151000459027
పపరర: అకకమమకహహదద న షపక

94-242/213

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-20-1714
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమర జజన�
ఇసటట ననస:81-20-1714
వయససస:57
లస: ససస స
2683 NDX0728691
పపరర: మసజల గననవరపప

2675 MLJ1891357
పపరర: ఫయలజ సయఖద

2673 MLJ1891084
పపరర: షకకలల� సయఖద�

భరస : గఫరర � �
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననజరఅహకద
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:59
లస: పప
2680 AP151000462052
పపరర: దరరయలబ షపక�

94-242/210

భరస : ఫయలజ
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మకలబల � �
ఇసటట ననస:81-20-1713
వయససస:51
లస: ససస స
2677 MLJ1891365
పపరర: మకలబల సయఖద

2672 NDX1329812
పపరర: రరషరక ససలలసన సయఖద

2697 NDX2115849
పపరర: సరసబశవ రరవప అమకశశటట

94-242/235

తసడడ:డ రరఘవయఖ అమకశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1740
వయససస:70
లస: పప
94-242/237

2700 NDX1850024
పపరర: సలలక షపక

94-242/238

భరస : మభజబభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1820
వయససస:27
లస: ససస స
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2701 NDX1955287
పపరర: ధన రరమ లకడక గగరసటర

94-242/239

భరస : ఆసజనవయభలల గగరసటర
ఇసటట ననస:81-20-1820
వయససస:32
లస: ససస స
2704 NDX1849548
పపరర: మభజబభలలర షపక

94-242/242

94-242/245

2708 MLJ3368503
పపరర: భషసరరననసర మహకద

94-242/248

2711 NDX0895656
పపరర: గభలలరర బబగస�

94-242/251

2714 MLJ1882422
పపరర: నసరరలలరబబగ� �
తసడడ:డ అకబరరబగ
��
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:36
లస: పప

94-242/254
2716 MLJ3363629
పపరర: జలలలలదదదన మహకదఅకబర� బబగ
�
తసడడ:డ అబభదలర ఫరరరబగ � �
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:59
లస: పప

2717 AP151000459110
పపరర: అబభదలర ఫరరరబగ మహమకద�
తసడడ:డ మదదనవబగ�
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:87
లస: పప

2719 NDX2643153
పపరర: రరహమన ఖలన పఠరన

2720 NDX1955568
పపరర: షహననజ పఠరన

94-241/1070

తసడడ:డ అనవర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:20
లస: పప

భరస : అనశరరన న
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:41
లస: ససస స
2725 NDX1008945
పపరర: వరజదన ఖలతతన పఠరన

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1828
వయససస:34
లస: పప

2723 MLJ1882653
పపరర: అనశరరన న పఠరన

94-242/260

2726 NDX1008069
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-242/249

2729 NDX1851543
పపరర: మహమకద హఫసజ షపక
తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1828
వయససస:40
లస: పప

94-242/244

94-242/247
2709 AP151000462150
పపరర: మహమమదన బబగస మహమకద

2712 NDX1828443
పపరర: ఇసతయలజ అల బబగ

94-242/250

తసడడ:డ మరరర మహమకద అల బబగ
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:24
లస: పప
94-242/252

2715 AP151000459111
పపరర: సలలరరబగ మహమకద

94-242/253

తసడడ:డ అబభదలర ఫరరరబగ
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:40
లస: పప
94-242/255

94-241/904
2718 NDX2527091
పపరర: మహమకద రగషన జమర షపక

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:20
లస: పప
94-242/256

2721 NDX2469674
పపరర: సబన పఠరన

94-242/257

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/259

2724 NDX2842300
పపరర: పఠరన రరహమనఖలన పఠరన

94-242/1386

తసడడ:డ పఠరన అనశరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:20
లస: పప
94-242/261

తసడడ:డ మహమకద హఫసజ
ఇసటట ననస:81-20-1828
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/263

2706 NDX0402883
పపరర: జజనబ� షపక�

భరస : ఆలబబగ
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబకడ ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1828
వయససస:34
లస: ససస స
2728 NDX1004365
పపరర: అజమ షపక

94-242/246

తసడడ:డ అనశర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1827
వయససస:24
లస: ససస స
94-242/258

94-242/241

భరస : ఖలజజవల�
ఇసటట ననస:81-20-1825
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అకబర�
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబరరబగ
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:33
లస: పప

2722 MLJ3368024
పపరర: ఖమకననసర పఠరన

94-242/243

భరస : సలలరరబగ
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జలలలలదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1826
వయససస:59
లస: ససస స
2713 MLJ1882489
పపరర: మమన బబగ

2705 NDX0729277
పపరర: హససనన� షపక�

2703 NDX1955477
పపరర: శక రరమ కలమలరర కటటటబబ యన

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:81-20-1820
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సలలస�
ఇసటట ననస:81-20-1825
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నబసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1825
వయససస:60
లస: పప
2710 NDX1955014
పపరర: గభలలరర బబగస

94-242/240

భరస : భబషర � �
ఇసటట ననస:81-20-1820
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1820
వయససస:29
లస: పప
2707 NDX0688291
పపరర: ఖలజజవల� షపక�

2702 MLJ3369071
పపరర: జహ� షపక�

2727 NDX1851485
పపరర: బబ జజన షపక

94-242/262

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1828
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/264

94-242/265
2730 NDX2161321
పపరర: బబజమభననసర బబగమ సయఖద

భరస : సరల హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1829
వయససస:29
లస: ససస స
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94-242/266

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1829
వయససస:29
లస: ససస స
2734 NDX2131647
పపరర: ససభబన షపక

94-242/269

94-242/272

94-242/275

94-242/278

94-242/281

94-242/284

94-242/287

భరస : మభజజహహద� �
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:36
లస: ససస స

2744 NDX0956177
పపరర: రరషరక షపక

2747 NDX1194174
పపరర: నజనన MD

2750 MLJ3363892
పపరర: తనజకలఖలన� పఠరన�

2753 NDX2749489
పపరర: జజన మహమకద

94-242/289

2756 MLJ3368800
పపరర: హససనన షపక

94-242/279

2759 NDX1194182
పపరర: బభజర SK
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:38
లస: ససస స

2739 NDX1008804
పపరర: సరసశత తతరరరకకసడ

94-242/274

2742 NDX2049519
పపరర: సరజద పఠరన

94-242/277

2745 NDX0736538
పపరర: తససర స మహమకద�

94-242/280

భరస : సలస�
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:32
లస: ససస స
94-242/282

2748 NDX0736603
పపరర: పఠరన జజన బబగస�

94-242/283

భరస : వహహద ఖలన�
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/285

2751 NDX2049493
పపరర: తజకల ఖలన పఠరన

94-242/286

తసడడ:డ వహహద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:36
లస: పప
94-214/860

2754 NDX0728725
పపరర: షహననజ షపక�

94-242/288

భరస : రబబబన�
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/290

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/292

94-242/271

భరస : తనజమల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏమలమ షరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:38
లస: పప

భరస : సమఉలలర
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:30
లస: ససస స
2758 MLJ3369014
పపరర: మరరబ� షపక�

94-242/276

తసడడ:డ వహహదన నన �
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యమససఫ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:62
లస: పప
2755 NDX0770636
పపరర: గగసఖ షపక

2741 NDX1386739
పపరర: శకనవరస తతరరరకకసడ

2736 NDX0729335
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1831
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అలస భబగ
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:30
లస: పప
2752 NDX2049469
పపరర: వహహద ఖలన పఠరన

94-242/273

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అహమకద షరగఫ సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:33
లస: ససస స
2749 NDX1439810
పపరర: ససభబన షపక

2738 NDX1008002
పపరర: ససశల తతరరరకకసడ

94-242/268

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:81-20-1830
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1831
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వహహద ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1832
వయససస:28
లస: ససస స
2746 NDX1850909
పపరర: షమస సయఖద

94-242/270

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-20-1831
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : సరసశత
ఇసటట ననస:81-20-1831
వయససస:43
లస: పప
2743 NDX1008937
పపరర: ససఫసయ షపక

2735 NDX2305084
పపరర: సరజదన షపక

2733 NDX2161339
పపరర: సరల హహసపసన సయఖద

తసడడ:డ రహమతషలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1829
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1830
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1831
వయససస:33
లస: ససస స
2740 NDX1353473
పపరర: సతఖ ననరరయణ తనరరర కకసడ

94-242/267

తసడడ:డ ఖసరగరద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1829
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1829
వయససస:34
లస: పప
2737 NDX1008093
పపరర: అననషరరణణ తతరరరకకసడ

2732 NDX1330752
పపరర: దసరసగరరర షపక

2757 NDX0728964
పపరర: మలర క షపక

94-242/291

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:36
లస: ససస స
94-242/293

2760 AP151000462143
పపరర: మహబమబ బ బబగస

94-242/294

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:41
లస: ససస స
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94-242/295

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:46
లస: ససస స
2764 NDX2115823
పపరర: బబబభ బటటట

94-242/298

94-242/301

94-242/304

94-242/307

94-242/310

94-242/313

94-242/316

తసడడ:డ ఇసబడహస
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:26
లస: ససస స

2774 NDX1008838
పపరర: ననగభర షపక

2777 NDX1194158
పపరర: మలబభలల SK

2780 NDX0561126
పపరర: మమమససర� యస డడ�

2783 NDX0561118
పపరర: జజన యస�

94-242/1388

2786 NDX2927655
పపరర: బల కకటయఖ మభతనఖల

94-242/308

2789 NDX2438406
పపరర: మబన షపక
భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:33
లస: ససస స

2769 AP151000459379
పపరర: ససబబన షపక�

94-242/303

2772 NDX0511980
పపరర: బబజ మభనన� సయఖద�

94-242/306

2775 NDX0511295
పపరర: ననన� సయఖద�

94-242/309

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:52
లస: ససస స
94-242/311

2778 NDX2302677
పపరర: వనసకట రరవప పరలలటట

94-242/312

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:34
లస: పప
94-242/314

2781 NDX1353507
పపరర: షపక ససభబన

94-242/315

తలర : బబబభ
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:40
లస: పప
94-242/317

2784 NDX2825198
పపరర: శశశదన షపక

94-242/1387

తసడడ:డ ఖలజవలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:78
లస: పప
94-242/1389

తసడడ:డ శదదయఖ మభతనఖల
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:43
లస: పప
94-242/318

94-242/300

భరస : మమమసనర�
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భకరరర�
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:78
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:74
లస: ససస స
2788 NDX1439737
పపరర: షహననజ షపక

94-242/305

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససరరజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:66
లస: పప
2785 NDX2825156
పపరర: ఇమలసబ షపక

2771 NDX2303980
పపరర: లకడక పరలలటట

2766 MLJ3363124
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ మభసరసఫర�
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబభలల
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:36
లస: పప
2782 NDX1851436
పపరర: బబషర సయఖద

94-242/302

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:58
లస: ససస స
2779 NDX1194885
పపరర: జలలన SK

2768 MLJ3364148
పపరర: ఫజల షపక

94-242/297

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగభలలమరర
��
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:33
లస: ససస స
2776 NDX1851360
పపరర: మభనరరననసర సయఖద

94-242/299

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఓరసగజరబభ�
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:29
లస: ససస స
2773 MLJ1886555
పపరర: ఖలజజబ� షపక�

2765 NDX0413369
పపరర: సమఉలలర షపక

2763 NDX1609645
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ ఫజల
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మభసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:45
లస: పప
2770 NDX0728758
పపరర: రరషరక షపక�

94-242/296

తసడడ:డ ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరడడడ బటటట
ఇసటట ననస:81-20-1833
వయససస:28
లస: పప
2767 NDX2131589
పపరర: సరధదక షపక

2762 NDX2305332
పపరర: రబబబన షపక

2787 NDX2927465
పపరర: వర కలమలరర మభతనఖల

94-242/1390

భరస : బబల కకటయఖ మభతనఖల
ఇసటట ననస:81-20-1834
వయససస:31
లస: ససస స
94-242/319

2790 NDX1140763
పపరర: మజహర షపక

94-242/320

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:37
లస: ససస స
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2791 NDX1439760
పపరర: మహహబబ పఠరన
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94-242/321

భరస : బభడడ ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:66
లస: ససస స
2794 NDX1005040
పపరర: బభడత షపక

94-242/324

94-242/1392

94-242/327

94-242/329

94-242/332

94-242/335

తసడడ:డ తపప ససలలసన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1839
వయససస:25
లస: పప
2815 NDX1330018
పపరర: చనసదదన షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1840
వయససస:27
లస: ససస స
2818 NDX0729350
పపరర: మహహమభననసర షపక�
తసడడ:డ షరయదన�
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:29
లస: ససస స

2804 NDX2486520
పపరర: జజన బ షపక

94-242/330

94-242/326

2807 MLJ3363603
పపరర: మలబమబబషర షపక�

2810 NDX1881151
పపరర: రరశరక షపక

2813 NDX0716282
పపరర: టటపపలససలలసన� షపక�

2816 NDX1329994
పపరర: ననగమర బ షపక

2819 NDX0730580
పపరర: షరకకరర షపక�
భరస : హసన అహకద�
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:31
లస: ససస స

94-242/328

2805 NDX1007954
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-242/331

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:69
లస: ససస స
94-242/333

2808 NDX2486538
పపరర: అబభదల ఖలదర షపక

94-242/334

తసడడ:డ జజన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:52
లస: పప
94-242/336

2811 AP151000462140
పపరర: జరగనన షపక�

94-242/337

భరస : టటపపలససలలసన�
ఇసటట ననస:81-20-1839
వయససస:44
లస: ససస స
94-242/339

2814 NDX2825180
పపరర: అబభదల రరహమన షపక

94-242/1394

తసడడ:డ మహబధన ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1839
వయససస:31
లస: పప
94-242/341

తలర : అకకకమభన
ఇసటట ననస:81-20-1840
వయససస:27
లస: ససస స
94-242/343

2799 NDX2303808
పపరర: ఫరతమల షపక

భరస : రహమభదదదన�
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలరలలల�
ఇసటట ననస:81-20-1839
వయససస:60
లస: పప
94-242/340

94-242/1391

94-242/1393 2802 NDX0824052
2801 NDX2824993
పపరర: హనసమసత రరవప సససకరశల
పపరర: షపక రరజశనన�

భరస : అబభదల హమద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1839
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/338

2796 NDX2959930
పపరర: మసరసణణ shaik

తసడడ:డ అబభదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1837
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహమకదనసహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:82
లస: పప
2812 NDX2304624
పపరర: మహమకద మభసస ఫర షపక

94-242/325

భరస : అబభదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:77
లస: ససస స
2809 AP151000459352
పపరర: ఇబడహహస షపక�

2798 NDX2304335
పపరర: సరయ పసడయల జజఖత బబ చ

94-242/323

తసడడ:డ kasim SHAIK
ఇసటట ననస:81-20-1836
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల సససకరశల
ఇసటట ననస:81-20-1837
వయససస:22
లస: పప

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-20-1838
వయససస:44
లస: ససస స
2806 AP151000462139
పపరర: సలమలబ షపక�

94-242/1473

భరస : శశఖర బబ చ
ఇసటట ననస:81-20-1837
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తపల ససలలసన�
ఇసటట ననస:81-20-1837
వయససస:30
లస: పప
2803 NDX1008176
పపరర: మభసతనజ బ షపక

2795 NDX3219581
పపరర: సయఖద రసజజన బఇవనచ

2793 NDX1005057
పపరర: గగస బబషస షపక

తసడడ:డ బభడత
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:28
లస: పప

భరస : సయఖద జజన బబష
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద జన బబష
ఇసటట ననస:81-20-1836
వయససస:19
లస: పప
2800 NDX0024489
పపరర: హమద షపక�

94-242/322

భరస : వనసకటకకషష
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1835
వయససస:49
లస: పప
2797 NDX3036290
పపరర: సయఖద జజన శశశదన

2792 NDX1008812
పపరర: చసదనడవత వవమమరర

2817 NDX2304319
పపరర: శరహహనన షపక

94-242/342

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:23
లస: ససస స
94-242/344

2820 NDX0461244
పపరర: జమమరర� షపక�

94-242/345

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:40
లస: ససస స
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2821 NDX1008010
పపరర: నససమల షపక
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94-242/346

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:57
లస: ససస స
2824 NDX0821785
పపరర: బబజ షపక�

94-242/349

94-242/352

94-242/355

94-242/358

94-242/361

94-242/363

94-242/366

తసడడ:డ ఆదస షరగఫ
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:46
లస: పప

2834 AP151000459096
పపరర: మలలకకసడయఖ ననగరశశటట �

2837 NDX0552273
పపరర: బబషర� షపక�

2840 NDX0729137
పపరర: అనశర భబషర షపక�

2843 NDX0402792
పపరర: అపరసనన� షపక�

94-242/369

2846 AP151000459094
పపరర: కరరమభలలర షపక�

94-242/359

2849 NDX2825263
పపరర: ఆరగఫర షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:18
లస: ససస స

2829 MLJ1891712
పపరర: రమణమక� కకసడన�

94-242/354

2832 NDX0394247
పపరర: మలలఖదద�డ ననగరశశటట �

94-242/357

2835 NDX1505058
పపరర: షమస ససలలసన షపక

94-242/360

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:81-20-1843
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/362

2838 NDX3276524
పపరర: హరర పడసరద గభదచ

94-241/1243

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ గభదచ
ఇసటట ననస:81-20-1844
వయససస:37
లస: పప
94-242/364

2841 NDX2513307
పపరర: బషసర అహకద షసచక

94-242/365

తసడడ:డ హబబభలలర షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1844
వయససస:44
లస: పప
94-242/367

2844 MLJ1897032
పపరర: ననరర హన� షపక�

94-242/368

భరస : కరరమభలలర � �
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/370

తసడడ:డ ఖమభమ దదదన�
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:40
లస: పప
94-242/372

94-242/351

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖలజమదదదన�
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబమహహదద న�
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:37
లస: పప
2848 NDX1004407
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-242/356

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1844
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1844
వయససస:52
లస: పప
2845 NDX0394098
పపరర: రరయలజదదదన� షపక�

2831 MLJ1887447
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప� ననగరశశటట �

2826 NDX2196484
పపరర: రహహమభననషర పఠరన

భరస : ససబబయఖ � �
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:81-20-1843
వయససస:36
లస: పప

భరస : బషసర అహకద షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1844
వయససస:38
లస: ససస స
2842 NDX2303295
పపరర: గగస పసర షపక

94-242/353

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రహహమన
ఇసటట ననస:81-20-1843
వయససస:27
లస: పప
2839 NDX2513554
పపరర: తహహర బబగస షసచక

2828 MLJ1891035
పపరర: పదక� కకసడ�

94-242/348

భరస : రహమలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ � �
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:36
లస: పప
2836 NDX1504993
పపరర: అబభదల రషసద షపక

94-242/350

భరస : బడహకయఖ � �
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:60
లస: ససస స
2833 NDX0728741
పపరర: అబభదల రజజక షపక�

2825 NDX0394122
పపరర: హసనఅహకద� షపక�

2823 NDX2160810
పపరర: మసరసన వరల షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనజజననచసదన�
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలలఖదద�డ
ఇసటట ననస:81-20-1842
వయససస:30
లస: ససస స
2830 AP151000462136
పపరర: ససతమక ననగరశశటట �

94-242/347

భరస : బబడసచచస
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన�
ఇసటట ననస:81-20-1841
వయససస:30
లస: పప
2827 NDX0652669
పపరర: సరసబబడజఖస� ననగరశశటట �

2822 NDX1353465
పపరర: కకటటశశరమక దనసరర

2847 MLJ3363223
పపరర: మదదనన� షపక�

94-242/371

తసడడ:డ ఖలజమహహదద న� �
ఇసటట ననస:81-20-1845
వయససస:45
లస: పప
94-242/1395

2850 NDX0671792
పపరర: షరజదన సయఖద�

94-242/373

తలర : నజమభననసర�
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:40
లస: ససస స
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94-242/374

భరస : అబభదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:45
లస: ససస స
2854 NDX2304582
పపరర: మలబభ ససబబన షపక

94-242/377

94-242/380

94-242/383

94-242/386

94-242/389

94-242/391

94-241/905

తసడడ:డ ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:49
లస: పప

2864 MLJ1889153
పపరర: అబద షపక

2867 MLJ1897495
పపరర: ఔరసగజరబభ� షపక�

2870 NDX2089457
పపరర: చనన ససచదసలల షపక

2873 NDX1376094
పపరర: షపక అమర బబష

94-242/395

2876 NDX1955170
పపరర: అబభదల సతనసర షపక

94-242/387

2879 NDX2965150
పపరర: కరగమభన షపక
తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:22
లస: ససస స

2859 NDX1008614
పపరర: హససనన షపక

94-242/382

2862 NDX0674416
పపరర: జలలన� షపక�

94-242/385

2865 MLJ1893916
పపరర: ఇసతయలజ� షపక�

94-242/388

భరస : ఔరసగజరబ� �
ఇసటట ననస:81-20-1849
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/390

2868 NDX2902229
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

94-242/1396

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1849
వయససస:20
లస: పప
94-242/392

2871 NDX1004456
పపరర: లలల సరహహబ షపక

94-242/393

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1850
వయససస:54
లస: పప
94-241/906

2874 NDX1955352
పపరర: ఫరతమల జహర షపక

94-242/394

భరస : అబభదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/396

తసడడ:డ బబబబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:26
లస: పప
94-242/398

94-242/379

తసడడ:డ పసదబబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:37
లస: పప

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:44
లస: ససస స
2878 NDX1036557
పపరర: రసనల సయఖద

94-242/384

తసడడ:డ కరగమ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1850
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:27
లస: పప
2875 NDX1008481
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

2861 MLJ1894054
పపరర: రమజ షపక� �

2856 AP151000459091
పపరర: ఆయభబ ఖలన పఠరన

తసడడ:డ ఖలసససబ
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
��
ఇసటట ననస:81-20-1849
వయససస:49
లస: పప

భరస : చనన ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1850
వయససస:32
లస: ససస స
2872 NDX1235290
పపరర: బబజ సయఖద

94-242/381

భరస : కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1849
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1849
వయససస:41
లస: పప
2869 NDX2089465
పపరర: దసరర షపక

2858 NDX0824755
పపరర: షపక షమస పరఖరర�

94-242/376

తలర : నజమభననసర
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:44
లస: పప

భరస : జలలన� �
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:50
లస: పప
2866 NDX1004324
పపరర: కరరమభలలర షపక

94-242/378

భరస : జలలన�
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:81-20-1848
వయససస:44
లస: ససస స
2863 NDX1004555
పపరర: మరరవల సయఖద

2855 NDX1137561
పపరర: వనసకట రమణ గగరర

2853 AP151000462132
పపరర: నజమభననసర పఠరన�

భరస : అలలరబక�
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:52
లస: పప
2860 NDX1007806
పపరర: మభబబరక సయఖద

94-242/375

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1847
వయససస:23
లస: పప
2857 NDX1004357
పపరర: రహహమలన షపక

2852 NDX1008499
పపరర: హబబభన షపక

2877 NDX1004290
పపరర: ససచదన సయఖద

94-242/397

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:81-20-1851
వయససస:31
లస: పప
94-242/1397

2880 NDX1234848
పపరర: ఉదయశక మభసడడడ

94-241/907

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:27
లస: ససస స

Page 101 of 406

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20

2881 NDX1805417
పపరర: లకడక పపషల శవ కలలఖణణ
మభసడడడ
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల మభసడడడ
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:29
లస: ససస స

94-241/908

2884 NDX1234947
పపరర: ఆసజనవయభలల మభసడడడ

94-241/911

94-242/399

2890 NDX0770628
పపరర: దసరరర కలమలరర కరమరరజగడడ

94-242/402

94-242/405

94-241/914

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1854
వయససస:29
లస: పప
94-242/407

94-242/410

94-242/403

2894 NDX2282168
పపరర: మహన కలమలరర గకసథద

94-242/413

94-242/406

2892 NDX2302545
పపరర: రమమష బబబభ గకసథద

2895 NDX3131075
పపరర: దతవమణణ గభసడన
ర రర

94-239/1145

2897 NDX0982132
పపరర: అబబబస సయఖద

2898 NDX3036902
పపరర: ననగమర షపక

2903 NDX0730440
పపరర: బజమ షపక�

2906 NDX0481135
పపరర: మసరసన షపక�

2909 NDX1194786
పపరర: బబష SK
తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:53
లస: పప

94-242/401

94-242/404

భరస : లకడక నరసససహ రరడడ గభసడన
ర రర
ఇసటట ననస:81-20-1854
వయససస:27
లస: ససస స

94-241/915

94-239/1146

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:27
లస: పప
94-242/408

2901 NDX0955229
పపరర: షపక హససనన

94-242/409

తసడడ:డ అబబబస అల
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/411

2904 NDX0547885
పపరర: జజవరహర� షపక�

94-242/412

భరస : జలలన�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:42
లస: ససస స
94-242/414

భరస : మహబభ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:48
లస: ససస స
94-242/416

2889 NDX2513372
పపరర: బబల ససధన రరణణ మభసడడడ

భరస : రమమశ బబబభ గకసథద
ఇసటట ననస:81-20-1853 INDIRA GANDHI N
వయససస:37
లస: ససస స

2900 NDX1194034
పపరర: రగఖయల

94-241/913

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:81-20-1853
వయససస:39
లస: పప

భరస : భబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరగస
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమలన�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:52
లస: పప

2891 NDX1439604
పపరర: మలర కరరరరన దసరర పడసరద

2886 NDX1235274
పపరర: ఏస ఏస ఆర వ పడసరద అతతస ట

భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : తగగదర
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:28
లస: ససస స

2908 NDX0479931
పపరర: మహబభ ససభబన షపక�

94-242/400

తసడడ:డ కరగస సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1854
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలబభ ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:25
లస: ససస స

2905 NDX0955245
పపరర: షపక మహహబమన

2888 NDX1008564
పపరర: ననగలకడక కరమరరజగడడ

94-241/910

తసడడ:డ ఏ వ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రద గకసథద
ఇసటట ననస:81-20-1853
వయససస:39
లస: పప

2902 NDX0547794
పపరర: శరహహదన� షపక�

94-241/912

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:62
లస: ససస స

2899 NDX1330026
పపరర: రరషరక షపక

2885 NDX1805425
పపరర: శవలకడక ననరరయణ జజబలర

2883 NDX1235266
పపరర: రరజఖలకడక అతతస ట

భరస : ఎస ఎస ఆర వ పడసరద
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ జజబలర
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:58
లస: పప

2887 NDX2513331
పపరర: లకడక పపషల శవ కళళఖణణ
మభసడడడ
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:29
లస: ససస స

2896 NDX0991646
పపరర: తక భర షపక

94-241/909

భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1852
వయససస:55
లస: పప

2893 NDX2282143
పపరర: రమమశ బబబభ గకసథద

2882 NDX1234855
పపరర: బబల ససధ రరణణ మభసడడడ

2907 NDX0552059
పపరర: జలలన� షపక�

94-242/415

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-20-1855
వయససస:45
లస: పప
94-242/417

2910 NDX2303535
పపరర: సబహ షపక

94-242/418

భరస : ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:26
లస: ససస స
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94-242/419

తసడడ:డ గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:27
లస: ససస స
2914 NDX2062503
పపరర: బడహక ననయభడడ తలలరగ

94-242/422

94-241/1204

94-242/427

94-242/430

94-242/433

94-242/435

94-242/438

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:47
లస: ససస స

2924 MLJ3363751
పపరర: మససనర � షపక�

2927 NDX2824837
పపరర: ఆఫసడన షపక

2930 NDX0402511
పపరర: ననరరననసర� షపక�

2933 MLJ1887579
పపరర: రరయలజ భబషర

94-242/441

2936 NDX1008648
పపరర: ఆయయషర షపక

94-242/431

2939 NDX0716167
పపరర: ఫరబరర షపక�
భరస : అబభదల అజమ�
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:52
లస: ససస స

2919 NDX0823849
పపరర: షపక గగసఖ�

94-242/426

2922 NDX0402560
పపరర: ననరర హన� షపక�

94-242/429

2925 NDX0404848
పపరర: ననగమర జజన� షపక�

94-242/432

తసడడ:డ జజన భబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:40
లస: పప
94-242/1398

2928 NDX1757089
పపరర: షపక చనసదదన

94-242/434

భరస : షపక రరయలజ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/436

2931 NDX0728832
పపరర: జజన షపక�

94-242/437

తసడడ:డ ఖలజజవల�
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:31
లస: పప
94-242/439

2934 MLJ3363397
పపరర: సరరదర షపక

94-242/440

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:57
లస: పప
94-242/442

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:40
లస: ససస స
94-242/444

94-242/424

భరస : జజనబబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:35
లస: పప

భరస : సలలస� �
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:40
లస: ససస స
2938 NDX1007855
పపరర: పదక భటటట ల

94-242/428

భరస : సరరర ర�
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరదర
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:35
లస: పప
2935 MLJ3369048
పపరర: రజయ� షపక�

2921 NDX0930297
పపరర: రరహనన� షపక�

2916 NDX2302842
పపరర: గరల సరహహబ సయఖద

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభర జన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1859
వయససస:38
లస: ససస స
2932 NDX1439521
పపరర: షపక బబషర

94-242/425

తసడడ:డ జజనబబషర � �
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:59
లస: పప
2929 NDX0824342
పపరర: షపక రజయల

2918 NDX0735878
పపరర: మమమమభన షపక

94-242/421

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగమరరరన�
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనబబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:35
లస: పప
2926 NDX0024406
పపరర: జజన బబషర షపక

94-242/423

భరస : మననసర
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అననసర
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:33
లస: ససస స
2923 NDX0674390
పపరర: అననసర� షపక�

2915 MLJ3363330
పపరర: ననరరల� సయఖద�

2913 MLJ3368065
పపరర: కమమరరననసర సయఖద� �

భరస : గరలబ� �
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల � �
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగభర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1858
వయససస:18
లస: ససస స
2920 NDX1008515
పపరర: రజయల షపక

94-242/420

భరస : ననరరల� �
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష తలలరగ
ఇసటట ననస:81-20-1856
వయససస:24
లస: పప
2917 NDX2770824
పపరర: ఆఫసడన షపక

2912 MLJ3368271
పపరర: నససమల� సయఖద�

2937 NDX1851048
పపరర: గగససయల షపక

94-242/443

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:43
లస: ససస స
94-242/445

2940 NDX1008598
పపరర: ససచదనబ షపక

94-242/446

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:71
లస: ససస స
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2941 AP151000462464
పపరర: జయమభననసర షపక�

94-242/447

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:77
లస: ససస స
2944 NDX1004589
పపరర: రరహమలన షపక

94-242/450

94-242/453

94-242/456

94-242/1399

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1862
వయససస:18
లస: ససస స
2956 NDX2543841
పపరర: దసరరర పడసరద జజరరపప

94-242/1300

94-241/1238

94-242/466

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:81-20-1867
వయససస:44
లస: ససస స

94-242/457

94-242/469

2954 NDX1330034
పపరర: ననసడజ షపక

2955 NDX1008390
పపరర: అలమమన షపక

94-242/459

2960 AP151000462122
పపరర: ఇరరరననపరగశన

2963 NDX1862276
పపరర: అలలసఫ షపక

2966 NDX0393645
పపరర: బషసరఅహమకద షపక

2969 NDX0839274
పపరర: కమల హమలద షపక
తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-20-1867
వయససస:29
లస: పప

94-242/455

94-242/458

94-242/460

భరస : షరరరక
ఇసటట ననస:81-20-1863
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/461

2958 NDX2282093
పపరర: హబబభలర షపక

94-242/462

తసడడ:డ ఖలదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1865
వయససస:22
లస: పప
94-242/464

2961 NDX1007988
పపరర: దరరయలబ షపక

94-242/465

భరస : నమభతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:50
లస: ససస స
94-242/467

2964 NDX1353432
పపరర: మహమకద అససఫ షపక

94-242/468

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:26
లస: పప
94-242/470

తసడడ:డ అలలరబకలషష
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:48
లస: పప
94-242/472

2952 AP151000459112
పపరర: ఆలబబగ మహమకద
తసడడ:డ అబభదలర ఫరరరబగ
ఇసటట ననస:81-20-1862
వయససస:51
లస: పప

2957 NDX2107101
పపరర: ననరర హన షపక

94-242/452

2949 AP151000459084
పపరర: శకనవరస చసతపలర

భరస : హహసపసన మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1862
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బశర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:27
లస: పప
2968 AP151000462121
పపరర: హజజన షపక�

2951 NDX2438349
పపరర: వరహహడ షపక

2946 MLJ1883438
పపరర: రరధదక చసతపలర

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-20-1861
వయససస:40
లస: పప

భరస : బషసర అహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:70
లస: ససస స
2965 NDX1353440
పపరర: అలలర బకలల షపక

94-242/454

తసడడ:డ అబభదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1865
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షపక అలర బకలల
ఇసటట ననస:81-20-1866
వయససస:20
లస: ససస స
2962 NDX1007830
పపరర: ఫరతమభన షపక

2948 MLJ1883776
పపరర: శవపడసరద చసతపలర

94-242/449

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-20-1861
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-20-1863
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజరరపప
ఇసటట ననస:81-20-1864
వయససస:22
లస: పప
2959 NDX3256450
పపరర: షపక మహమకద ఫరరయ

94-242/451

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-20-1861
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస చసతపలర
ఇసటట ననస:81-20-1861
వయససస:70
లస: పప
2953 NDX2824902
పపరర: సలమ షపక

2945 MLJ3364056
పపరర: అబభదలసలలస� షపక�

2943 NDX1004761
పపరర: దసరరరపడసరద బతష
స ల

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన � �
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:81-20-1861
వయససస:57
లస: ససస స
2950 NDX1955410
పపరర: వనసకట రమణ చసతపలర

94-242/448

తసడడ:డ ననమలతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-20-1860
వయససస:36
లస: పప
2947 AP151000462124
పపరర: పపషరలవత చసతపలర

2942 NDX1004712
పపరర: అబభదల వదనద షపక

2967 NDX0547224
పపరర: ఖలదరగబ� షపక�

94-242/471

భరస : ససచదన�
ఇసటట ననస:81-20-1867
వయససస:40
లస: ససస స
94-242/473

2970 NDX0551416
పపరర: ససచదన� షపక�

94-242/474

తసడడ:డ మహమభద�
ఇసటట ననస:81-20-1867
వయససస:47
లస: పప
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2971 NDX0670513
పపరర: మసరసన వల� షపక�
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94-242/475

తసడడ:డ కమల అహకద�
ఇసటట ననస:81-20-1867
వయససస:47
లస: పప

2972 NDX1353390
పపరర: షపక ననజరరన

తలర : నజమ
ఇసటట ననస:81-20-1868
వయససస:25
లస: ససస స

2974 NDX1353424
పపరర: షపక నజమ

94-242/478

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-20-1868
వయససస:47
లస: ససస స

2975 NDX1353416
పపరర: షపక కరగమభలలర

94-242/481

భరస : భకపత
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:49
లస: ససస స

2978 NDX1403856
పపరర: శవర ననగరశశర రరవప కలలర పలర

94-242/1301

తసడడ:డ షపక మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:48
లస: పప

2981 NDX2606846
పపరర: షపక ఖదర బ

94-242/485

తసడడ:డ ననగబదడరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1870
వయససస:41
లస: పప
2986 NDX2131548
పపరర: దదపసస కరరనటట

94-242/487

2984 NDX3247160
పపరర: వవలకలరర శకవతసవ

94-242/1302

తసడడ:డ షసకత ససచయద
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:26
లస: పప

94-242/1487

94-242/488

94-242/484

2985 NDX2115807
పపరర: రరకరసనన సయఖద

94-242/486

2993 NDX0550384
పపరర: షసకత� సయఖద�

2996 NDX2538288
పపరర: బబషస షపక

2999 NDX2631315
పపరర: ఫరతమమన షపక

94-242/489

భరస : ససకత�
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:43
లస: ససస స
94-242/491

2991 NDX1004571
పపరర: ననగభర షరగఫ షపక

94-242/492

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:29
లస: పప
94-242/494

2994 NDX1004415
పపరర: తనజదదదన షపక

94-242/495

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:57
లస: పప
94-242/496

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1872
వయససస:23
లస: పప
94-242/497

2982 MLJ1894880
పపరర: గగవరరర న వవలకలరర
భరస : ననగ మభరళధరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1870
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:48
లస: పప
94-242/1400

94-242/483

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:28
లస: పప
94-242/493

2979 NDX1004787
పపరర: భకపత మదదదమడడగభ

2988 NDX0546523
పపరర: జకకయల బబగస� సయఖద�

2990 NDX1004472
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1873
వయససస:26
లస: ససస స

94-242/482

2987 NDX1007905
పపరర: గగససయల షపక

2989 NDX1007913
పపరర: ఫరతమభన షపక

2992 NDX2131563
పపరర: వనసకట రవ కకరణ సరగర
కరరనటట
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కరరనటట
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:32
లస: పప

94-242/480

భరస : షసకత సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:53
లస: ససస స

2976 NDX1007798
పపరర: ననగమణణ బబషలత

తసడడ:డ వవలకలరర ఏన మభరళ ధర రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1870
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రవ కకరణ సరగర కరరనటట
ఇసటట ననస:81-20-1871
వయససస:31
లస: ససస స
94-242/490

94-242/477

భరస : పసదద లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షపక ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:38
లస: ససస స

2983 AP151000459079
పపరర: మభరళదర వవలకలరర

2998 NDX1510321
పపరర: ఆయయశర షపక

94-242/479

తసడడ:డ పపలలరరరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:81-20-1869
వయససస:40
లస: పప

2980 NDX2619641
పపరర: షపక ససచదన

2973 NDX1353408
పపరర: షపకఆరగపపననసర

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-20-1868
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:81-20-1868
వయససస:40
లస: పప

2977 NDX1007749
పపరర: అమల మదదదమడడగభ

2995 NDX2959484
పపరర: కరరమభలర ససచయద

94-242/476

2997 NDX2814465
పపరర: ఫరతమభన షపక

94-214/861

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1873
వయససస:73
లస: ససస స
94-242/1303

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1873
వయససస:73
లస: ససస స
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3000 NDX1007822
పపరర: వనసకరయమక గగపరలస
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94-242/498

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1875
వయససస:74
లస: ససస స
3003 NDX1036573
పపరర: శకనవరస రరవప గగపరలస

94-242/501

94-242/504

94-242/506

94-242/509

94-242/1402

94-214/732

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:28
లస: పప
3021 NDX2719037
పపరర: అహకద అల షపక

3010 NDX1007970
పపరర: కకటటరతనస మదనద

3013 NDX2600609
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉమడనలల

3016 NDX3166444
పపరర: ననగ వనసకట సరయ ఆదదతఖ
చతబబడ లల
తసడడ:డ ససత రరమ బడహకస చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-20-1881
వయససస:25
లస: పప
3019 NDX2675205
పపరర: శలక షపక

94-214/864

3022 NDX2720035
పపరర: ససధనన మహమకద

94-242/507

94-214/149

3027 NDX1849282
పపరర: రవ శసకర కలచతటట

94-214/152

3025 AP151000411396
పపరర: అననపపరష మక కలచతటట

94-237/828

తసడడ:డ కలటటసబరరవప కరలచతత
ఇసటట ననస:81-20-1887
వయససస:49
లస: పప

3008 NDX0955203
పపరర: షపక షరరర

94-242/505

3011 MLJ3363058
పపరర: శవశసకరరరవప మలదనద ఁస

94-242/508

3014 NDX2718989
పపరర: లత సస ఏచ

94-214/862

భరస : పడసరద సస ఏచ
ఇసటట ననస:81-20-1881
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/1403

3017 NDX1007590
పపరర: ననగలకడక కకలసరన

94-242/510

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:81-20-1884
వయససస:32
లస: ససస స
94-214/733

3020 NDX2720126
పపరర: మభననఫ మహమకద

94-214/863

తసడడ:డ బబష మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:49
లస: పప
94-214/865

3023 NDX2846111
పపరర: జరరయల బబగభమ మహమకద

94-242/1404

భరస : మభనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:45
లస: ససస స
94-214/150

భరస : ననగరశశరరరవప కలచతత
ఇసటట ననస:81-20-1887
వయససస:70
లస: ససస స
3028 AP151000411700
పపరర: హనసమసతరరవప కలచతటట

94-242/503

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1879
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మభనఫ ససధనన
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:19
లస: పప

3024 NDX1821116
పపరర: ననగ బబ ఘ గగవసద లకడక
కలచతటట
భరస : రవ శసకర కలచతటట
ఇసటట ననస:81-20-1887
వయససస:35
లస: ససస స

3005 MLJ3363645
పపరర: ససచదన� షపక�

తసడడ:డ రరయలజ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1878
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1885
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కలచతటట
ఇసటట ననస:81-20-1887
వయససస:40
లస: పప

94-242/1401

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1880
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చరగ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:81-20-1881
వయససస:40
లస: ససస స
3018 NDX2624096
పపరర: అహకద అల షపక

3007 NDX2825040
పపరర: బజర షపక

94-242/500

తసడడ:డ ససలలర � �
ఇసటట ననస:81-20-1876
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1879
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1879
వయససస:65
లస: పప
3015 NDX2761245
పపరర: పడసరద చతబబడ లల

94-242/502

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1877
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1879
వయససస:40
లస: ససస స
3012 NDX1331230
పపరర: ఆదదననరరయణ మదదస

3004 MLJ3368768
పపరర: షరహహదన� షపక�

3002 NDX0024224
పపరర: రరజరశ� గగపరలస�

తసడడ:డ రరమమహన బబబభ�
ఇసటట ననస:81-20-1875
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససచదన � �
ఇసటట ననస:81-20-1876
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1877
వయససస:26
లస: ససస స
3009 MLJ3368123
పపరర: కకటటశశరర మదదస

94-242/499

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపరలస
ఇసటట ననస:81-20-1875
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1875
వయససస:35
లస: పప
3006 NDX1883280
పపరర: జరచనన బ షపక

3001 NDX2196344
పపరర: వజయ బబబభ గగపరలస

3026 AP151000411395
పపరర: సరవతడ కలచతటట

94-214/151

భరస : కలటటసబరరవప కలచతత
ఇసటట ననస:81-20-1887
వయససస:75
లస: ససస స
94-214/153

3029 NDX3262607
పపరర: మలర క కనడస

94-214/955

భరస : శకనవరస రరవప కనడస
ఇసటట ననస:81-20-1889
వయససస:26
లస: ససస స
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3030 NDX3153699
పపరర: సరయ వరరసదడ మలజరటట

94-218/818

తలర : అరరణ కలమలరర మలజరటట
ఇసటట ననస:81-20-1889
వయససస:29
లస: పప
3033 NDX2281285
పపరర: మభనగ రమలదతవ

3031 NDX3211497
పపరర: అనసష మలజరటట

తలర : అరరణ కలమలరర మలజరటట
ఇసటట ననస:81-20-1889
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/13

3034 NDX1594705
పపరర: మహ లకడక తతడర

భరస : మభనగ హరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1889 SAMPATH NAGAR
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ తతడర
ఇసటట ననస:81-20-1890
వయససస:35
లస: ససస స

3036 NDX1594838
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ననకల

3037 NDX3262623
పపరర: ససజనఖ కనడస

94-214/156

తసడడ:డ లకకయఖ ననకల
ఇసటట ననస:81-20-1890
వయససస:43
లస: పప
3039 NDX2671964
పపరర: సరయ ససధదర కలమలర వపరర

94-214/734

94-242/512

94-243/1156

94-242/514

3046 NDX2622504
పపరర: మమత కసభసపరటట

3049 NDX2303451
పపరర: మసగ ఉలర నర సటట

94-242/517

3052 NDX3280849
పపరర: అనసతయఖ కసభసపరటట

3055 NDX0955930
పపరర: ననగ మలలశశరర జజరవరపప

తసడడ:డ కకషరష
ఇసటట ననస:81-20-1893 19 TH LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:32
లస: ససస స

3057 MLJ3368230
పపరర: పదనకవత� జజర రపప�

3058 NDX1521443
పపరర: జజరరసపప వజయ

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:43
లస: ససస స

94-216/26

94-242/522

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:45
లస: ససస స

94-214/155

94-214/157
3038 NDX2457869
పపరర: వనసకట పరమమశశర రరవప బసడడ

3041 NDX2438307
పపరర: మలలర సవరగ వపర

94-242/511

భరస : ననగమలలర సశఏఅ రరవప వపర
ఇసటట ననస:81-20-1891
వయససస:40
లస: ససస స
94-223/1145

3044 NDX2890473
పపరర: పపషల వసట అలల

94-242/1405

భరస : పడసరద వసట అలల
ఇసటట ననస:81-20-1892
వయససస:24
లస: ససస స
94-237/829

3047 NDX1439455
పపరర: జజఖత కసభసపరటట

94-242/513

భరస : అనసతయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/515

3050 AP151000462109
పపరర: మసగ కసభసపరటట�

94-242/516

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:40
లస: ససస స
94-242/518

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:40
లస: పప
94-242/1304

3035 NDX1458612
పపరర: ససత రరమయఖ తతడర

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-20-1891
వయససస:45
లస: పప

భరస : దనసస అలలగ
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:37
లస: పప
3054 NDX2684637
పపరర: లవకలమలర కసభసపరటట

94-214/956

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అలలఖయఖ� �
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:37
లస: ససస స
3051 MLJ3363082
పపరర: వనసకటటశశరరర కసభసపరటట

3043 NDX2959872
పపరర: పడసరద వసట అలల

94-241/1248

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతడర
ఇసటట ననస:81-20-1890
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ వసట అలల
ఇసటట ననస:81-20-1892
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగ శసకర మమననగళళటట
ఇసటట ననస:81-20-1892
వయససస:32
లస: ససస స
3048 MLJ1889260
పపరర: మసగమక� వలలర గసటట�

94-214/154

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపర
ఇసటట ననస:81-20-1891
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబబషషవ రరవప ఉర
ఇసటట ననస:81-20-1891
వయససస:68
లస: ససస స
3045 NDX2821064
పపరర: హహమలత మమననగళళటట

3040 NDX1942888
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప వపర

3032 NDX3296969
పపరర: వనసకయమక కనడస

భరస : సరసబ శవ రరవప కనడస
ఇసటట ననస:81-20-1889
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మణణ కలమలర కనడస
ఇసటట ననస:81-20-1890
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప వపరర
ఇసటట ననస:81-20-1891
వయససస:19
లస: పప
3042 NDX2438299
పపరర: ససశల ఉర

94-218/819

3053 MLJ3363447
పపరర: కకషష కసభసపరటట

94-242/519

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-20-1893
వయససస:46
లస: పప
94-242/520

3056 AP151000462105
పపరర: ససబబలకడక జజర రపప�

94-242/521

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:42
లస: ససస స
94-242/523

3059 AP151000462102
పపరర: అననపపరష మక జజర రపప�

94-242/524

భరస : మభనవనశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:62
లస: ససస స
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3060 NDX1439380
పపరర: సరయ కలమలర జజరరపప

94-242/525

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:25
లస: పప
94-242/528

తసడడ:డ మభనవశశరరరవప జజరరపప
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:60
లస: పప

3064 AP151000459066
పపరర: మభనవనశశరరరవప బభజజరరపప�

94-242/531

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1898
వయససస:24
లస: ససస స

3067 MLJ1889708
పపరర: జజనబ� షపక�

94-242/529

94-241/916

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:45
లస: పప

3070 NDX1883181
పపరర: సరగజన కలలర పలర

94-242/532

94-242/535

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:75
లస: పప

3073 NDX2746568
పపరర: ననసచనరమక కలలర పలర

94-242/533

94-242/537

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:24
లస: ససస స

3076 NDX1850594
పపరర: అఫరసన బబనస షపక

94-242/1406

94-242/540

భరస : మభరరష వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:50
లస: ససస స

3079 NDX1850297
పపరర: షబబర అహకద షపక

94-242/538

భరస : ఇరరరన వల మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:26
లస: ససస స

3082 NDX1353382
పపరర: వనస షషవ వషష
ష చసదదక
డ

94-242/541

94-242/1407

తసడడ:డ మహహశశర రరవప దమకలపరటట
ఇసటట ననస:81-20-1903
వయససస:20
లస: ససస స

3088 NDX2902880
పపరర: జబనన షపక
తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:20
లస: ససస స

3071 AP151000462097
పపరర: వనసకటటశశరమక కలలర పలర �

94-242/534

3074 NDX1850198
పపరర: ఫరతమల షపక

94-242/536

3077 NDX1850495
పపరర: షరహహన బబనస షపక

94-242/539

3080 NDX3236296
పపరర: ఇరరరన వల మహమకద

94-242/1484

తసడడ:డ అబభదల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:30
లస: పప
94-242/542

తసడడ:డ వవసకట పపరష చనరర
ఇసటట ననస:81-20-1903
వయససస:26
లస: ససస స

94-242/544 3085 NDX1955022
3084 AP151000462093
పపరర: వనసకటససబబమక దమకలపరటట�
పపరర: వసశ రరమ కకటటశశర రరవప
దమకలపరటట
భరస : రరమబడహకస�
తలర : రరజరశశరర దమకలపరటట
ఇసటట ననస:81-20-1903
ఇసటట ననస:81-20-1903
వయససస:82
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

94-240/747

భరస : మభరరష వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మభరరష వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:27
లస: పప
94-242/1485

3068 NDX2759249
పపరర: రవ చసదడ కలలర పలర

భరస : షబబర అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మభరరష వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1902
వయససస:28
లస: ససస స

3078 NDX1850412
పపరర: మసరసన బ షపక

94-242/530

భరస : పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శవ బడహకస కలలర పలర
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:57
లస: ససస స

3075 NDX1882811
పపరర: మబనన షపక

3065 NDX2513596
పపరర: సరసబబడజఖస వటటటకకటట

తసడడ:డ శవ బడహకస కలలర పలర
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ చసదడ కలలర పలర
ఇసటట ననస:81-20-1899
వయససస:24
లస: ససస స

3072 NDX1004266
పపరర: మసరసన షపక

94-242/527

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:81-20-1896
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర �
ఇసటట ననస:81-20-1898
వయససస:32
లస: ససస స

3069 NDX1174358
పపరర: రవకలమలర పరటటబసడర

3062 NDX1004753
పపరర: రవకలమలర బభజరవరపప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:67
లస: పప

3066 NDX1863241
పపరర: హససనన షపక

3087 NDX3052859
పపరర: జయ వరలకడక దమకలపరటట

94-242/526

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1895
వయససస:26
లస: పప

3063 MLJ3363322
పపరర: ననగరశశరరరవప జజరరపప

3081 NDX3236346
పపరర: నససర ఖటటన మహమకద

3061 NDX1439372
పపరర: ఈశశర రరవప జజరరపప

3083 AP151000462092
పపరర: ఉమలదతవ దమకలపరటట�

94-242/543

భరస : వ పస చసదనడరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1903
వయససస:51
లస: ససస స
94-242/545

94-242/546
3086 MLJ1890755
పపరర: పపరష చసదడరరవప� దమలకలపరటట�

తసడడ:డ రరమబడహకస � �
ఇసటట ననస:81-20-1903
వయససస:49
లస: పప
94-241/1205

3089 NDX0401927
పపరర: కరగమభన షపక

94-242/547

భరస : నజర
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:50
లస: ససస స
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3090 NDX1004696
పపరర: ననగమర బబషర షపక
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94-242/548

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:30
లస: పప
3093 NDX2973857
పపరర: జజబనన షపక

94-242/1408

94-242/553

94-242/556

94-242/559

94-242/562

94-242/565

94-242/568

భరస : దసరర యఖ � �
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:55
లస: ససస స

3103 NDX1851295
పపరర: ఆశయ ఫరగయన షపక

3106 NDX1353374
పపరర: జజన షపక

3109 NDX2107119
పపరర: భబషర షపక

3112 NDX1008721
పపరర: షహననజ షపక

94-242/571

3115 MLJ3369246
పపరర: అఖలల� షపక�

94-242/560

3118 NDX2110815
పపరర: జమలల షపక
భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:63
లస: ససస స

3098 NDX1008333
పపరర: జరగనన షపక

94-242/555

3101 MLJ3368917
పపరర: కరరమభననసర షపక�

94-242/558

3104 AP151000462090
పపరర: ఫరతమభననసర బబగస షపక�

94-242/561

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:57
లస: ససస స
94-242/563

3107 NDX1004498
పపరర: షరరరక షపక

94-242/564

తసడడ:డ రగఫరన
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:32
లస: పప
94-242/566

3110 NDX0550418
పపరర: మహమకద అల� షపక�

94-242/567

తలర : అబభదల కరగమ�
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:75
లస: పప
94-242/569

3113 NDX1008739
పపరర: రరషక షపక

94-242/570

తసడడ:డ ససచదస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/572

భరస : ససభబన� �
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:39
లస: ససస స
94-242/574

94-242/552

భరస : ఫరగద సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1907
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హమలద బబగ�
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:32
లస: ససస స
3117 MLJ1893452
పపరర: వనసకరయమక� బతష
స ల�

94-242/557

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బకరరరసరహహబ � �
ఇసటట ననస:81-20-1909
వయససస:45
లస: పప
3114 NDX0730234
పపరర: ఆయయషర బబగ�

3100 MLJ3368339
పపరర: సలమల� షపక�

3095 NDX2131613
పపరర: ఫరతమల షపక

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:81-20-1906
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:33
లస: పప
3111 MLJ3363231
పపరర: అలలరభక � షపక�

94-242/554

భరస : జజన మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మరర
ఇసటట ననస:81-20-1908
వయససస:76
లస: ససస స
3108 NDX0641043
పపరర: జజన మహబమబ షపక

3097 NDX2161388
పపరర: బశర షపక

94-242/550

భరస : హససఫ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1905
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల � �
ఇసటట ననస:81-20-1907
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-20-1907
వయససస:67
లస: పప
3105 NDX1008119
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

94-242/551

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1905
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1906
వయససస:34
లస: పప
3102 AP151000459059
పపరర: ఫరగదనసహహబ షపక�

3094 NDX2131639
పపరర: ఫరరయ న షపక

3092 NDX0393421
పపరర: నజరరసహహబ షపక�

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1905
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమరరసహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1905
వయససస:72
లస: ససస స
3099 NDX2089416
పపరర: మభరర
స జజ షపక

94-242/549

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1904
వయససస:20
లస: ససస స
3096 MLJ3369253
పపరర: ఫపజననసర షపక�

3091 AP151000459060
పపరర: బషసర షపక

3116 MLJ3368545
పపరర: ససలలసనన షపక

94-242/573

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:42
లస: ససస స
94-242/575

3119 NDX1004852
పపరర: చనన బబషర షపక

94-242/576

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:31
లస: పప
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3120 NDX0674366
పపరర: శవగణణష
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94-242/577

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:41
లస: పప
3123 AP151000459055
పపరర: అనశర షపక

94-242/580

94-242/1411

94-242/582

94-242/585

94-242/588

94-242/591

94-242/594

భరస : గరలసరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:54
లస: ససస స

3133 NDX0956169
పపరర: జజహహదన షపక

3136 NDX0861179
పపరర: మభసస ఫర షపక

3139 NDX2043966
పపరర: నససమల షపక

3142 NDX2513455
పపరర: ఫరరరనన షసచక

94-242/597

3145 NDX1851212
పపరర: జరగన షపక

94-242/586

3148 NDX0548750
పపరర: రరమలకడక బతష
స ల
భరస : ధరకయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:54
లస: ససస స

3128 NDX1329747
పపరర: షరహహన షపక

94-242/581

3131 NDX1008259
పపరర: జరచనబబ షపక

94-242/584

3134 MLJ1889773
పపరర: దదలర లనవబగస షపక

94-242/587

భరస : అబభదలయ మక
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:50
లస: ససస స
94-242/589

3137 MLJ3363827
పపరర: ఖలజజమహహదద న షపక

94-242/590

తసడడ:డ అబభర లయ మద
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:36
లస: పప
94-242/592

3140 NDX1194141
పపరర: హససన పఠరన

94-242/593

భరస : హబబభలలర ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/595

3143 NDX2514495
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-242/596

భరస : ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:33
లస: ససస స
94-242/598

భరస : కరలలష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:38
లస: ససస స
94-242/600

94-242/1410

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆదమ షఫస షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగభల � �
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:35
లస: ససస స
3147 AP151000462087
పపరర: జలలఖలబ షపక

94-242/583

భరస : నగమల బశ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:29
లస: ససస స
3144 MLJ3368941
పపరర: జరచననబ� షపక�

3130 NDX1330588
పపరర: ససచదన షపక

3125 NDX3071644
పపరర: సరసశత వటబఖమ

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1911
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల హమద
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస � �
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:43
లస: పప
3141 NDX1008275
పపరర: హససనన షపక

94-242/1412

తసడడ:డ అబభదల హమద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల హమద
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:30
లస: పప
3138 MLJ1890375
పపరర: కరరమభలలర� �

3127 NDX3065513
పపరర: పపరరషప తస స వటబఖమ

94-242/579

భరస : వనసకటపలయఖ వటబఖమ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1911
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖలజజమహహదద న � �
ఇసటట ననస:81-20-1912
వయససస:34
లస: ససస స
3135 NDX0861187
పపరర: జబబర షపక

94-242/1409

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ వటబఖమ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:45
లస: పప

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1911
వయససస:43
లస: ససస స
3132 MLJ1889765
పపరర: రరషక� షపక�

3124 NDX3068103
పపరర: సరసశత వటబఖమ

3122 MLJ3363777
పపరర: అబభదలయ మద

తసడడ:డ అబభదలడహమలన
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటపయఖ వటబఖమ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ వటబఖమ
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:45
లస: పప
3129 NDX1729484
పపరర: ససచదన బ షపక

94-242/578

తసడడ:డ హహసపసన పసరర
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1910
వయససస:78
లస: పప
3126 NDX3067006
పపరర: పపరరషప తస స వటబఖమ

3121 MLJ3364106
పపరర: ససభబన షపక

3146 MLJ1892454
పపరర: జజనబ షపక

94-242/599

భరస : రగవపఫ
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/601

3149 AP151000462084
పపరర: ఫరతమలబబగస షపక

94-242/602

భరస : మలబభససబబన
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:72
లస: ససస స
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94-242/603

తసడడ:డ హబబభలర ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:27
లస: పప
3153 NDX1194877
పపరర: ససబబన పఠరన

94-242/606

94-242/609

94-242/612

94-242/614

94-241/1241

94-242/619

94-242/622

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-20-1917
వయససస:36
లస: ససస స

3163 MLJ3368073
పపరర: ననగలకడక� కసభసపరటట�

3166 NDX1008085
పపరర: గగససయల షపక

3169 NDX0729566
పపరర: కరగమభన షపక

3172 NDX0674341
పపరర: ననగభలల షపక�

94-242/625

3175 AP151000459387
పపరర: బబబబవల షపక�

94-242/615

3178 NDX1008689
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక
భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-20-1917
వయససస:62
లస: ససస స

3158 MLJ1892017
పపరర: రవపఫ షపక

94-242/611

3161 NDX1862532
పపరర: షహన ససలలసన షపక

94-242/613

3164 MLJ3368925
పపరర: జరగననబబగస షపక

94-242/616

భరస : ఇనయతషలలరరహహమమన
ఇసటట ననస:81-20-1914
వయససస:40
లస: ససస స
94-242/617

3167 NDX0730143
పపరర: సరబరర షపక

94-242/618

భరస : అజగర వల
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:31
లస: ససస స
94-242/620

3170 AP151000462083
పపరర: అలమల షపక�

94-242/621

భరస : బబబబవల�
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:57
లస: ససస స
94-242/623

3173 MLJ3363355
పపరర: మసరసనశల� షపక�

94-242/624

తసడడ:డ ససచదన � �
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:41
లస: పప
94-242/626

తసడడ:డ అబభదలడహహమ�
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:62
లస: పప
94-242/628

94-242/608

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1914
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:49
లస: పప
3177 NDX0955971
పపరర: మహర షపక

94-243/1157

భరస : రరహమలన భబషర
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:36
లస: పప
3174 NDX1004878
పపరర: అబభదల రరహమలన షపక

3160 NDX2750933
పపరర: ససభబన షపక

3155 AP151000459056
పపరర: మజబభలడహహమలన షపక

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-20-1916
వయససస:35
లస: ససస స
3171 NDX2282101
పపరర: ఖలజజ షపక

94-242/610

భరస : అనసతయఖ� �
ఇసటట ననస:81-20-1914
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మభజఁసబభల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1914/1
వయససస:34
లస: ససస స
3168 NDX0729624
పపరర: ఆషర షపక

3157 AP151000459417
పపరర: ఇనయతషలలరరహహమన షపక�

94-242/605

తసడడ:డ గరలసరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ షఫసవపలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:20
లస: పప

భరస : తనజ�
ఇసటట ననస:81-20-1914
వయససస:32
లస: ససస స
3165 NDX3264421
పపరర: అషడఫ ససలలసనన షపక

94-242/607

తసడడ:డ గరలసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయలలన న
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:60
లస: పప
3162 NDX0729210
పపరర: ససలలసనన సయఖద�

3154 NDX1004670
పపరర: సరధదక షపక

3152 NDX1934588
పపరర: ననగభల బబష షపక

తసడడ:డ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రగపస
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గరలసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:44
లస: పప
3159 AP151000459053
పపరర: హబబభలలరఖలన పఠరన

94-242/604

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హబబభలలర ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1913
వయససస:33
లస: పప
3156 NDX0866269
పపరర: ఇలలరతడహహమలన షపక�

3151 NDX2161412
పపరర: ససభబన షపక

3176 NDX1008630
పపరర: ఫరహనన షపక

94-242/627

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1917
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/629

3179 NDX1004837
పపరర: గగస బబషర షపక

94-242/630

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1917
వయససస:41
లస: పప
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94-242/631

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:81-20-1917
వయససస:49
లస: పప
3183 NDX1008101
పపరర: రహహమభననసర షపక

94-242/634

94-242/637

94-242/640

94-242/643

94-242/646

94-242/649

94-242/652

భరస : ననగభలలమరర�
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:54
లస: ససస స

3193 NDX1008663
పపరర: జజన బ షపక

3196 NDX0728865
పపరర: ఫరగద షపక

3199 NDX0728915
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

3202 NDX2823144
పపరర: పరసడడరసగర రరవప ఐననల

94-242/1415

94-242/644

3188 NDX1004316
పపరర: ససచదన ఖలన పఠరన

3191 NDX2282127
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:డ ఖలదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:24
లస: పప

94-242/642

3194 NDX1194851
పపరర: ససరరష కలమలర నవరరళళ

94-242/647

94-242/645

3197 NDX0729467
పపరర: సలస షపక

94-242/648

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:33
లస: పప
94-242/650

3200 NDX2438422
పపరర: జజన బ షపక

94-242/651

భరస : అబభదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/1413

3203 NDX2759173
పపరర: పరసడడరసగర రరవప ఐననల

94-242/1414

తసడడ:డ వరబడహకస ఐననల
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:39
లస: పప

94-242/1416 3206 NDX1007699
3205 NDX3085693
పపరర: ననగలకడక వనలలగమరర వనలలగమరర
పపరర: అబబబస బ షపక

3208 NDX2062529
పపరర: నసరరలలర షపక

94-242/639

తసడడ:డ సరయళ
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగమరర ససరరశ
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:19
లస: ససస స
94-242/654

94-242/636

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబడహకస ఐననల
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:39
లస: పప

భరస : పరసడడరసగర రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:33
లస: ససస స
3207 AP151000462460
పపరర: మలబభబ షపక�

94-242/641

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1920
వయససస:52
లస: పప
3204 NDX2924744
పపరర: వనసకట లకడక పరవన ఐననల

3190 NDX2513356
పపరర: రబయల బబససరర షసచక

3185 NDX1007574
పపరర: బషసరరన సయఖద

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఫరగద�
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:57
లస: పప
3201 NDX2438414
పపరర: అబభదల ఖలదర షపక

94-242/638

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:30
లస: పప
3198 AP151000459051
పపరర: మలబభబబషర షపక�

3187 NDX2131464
పపరర: వహహద షపక

94-242/633

భరస : రహమతషలలర
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరభక షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అలలరభకడ
ఇసటట ననస:81-20-1919
వయససస:40
లస: ససస స
3195 NDX0729533
పపరర: ఫజల షపక

94-242/635

తసడడ:డ మగభబల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బషసరరన
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:40
లస: పప
3192 MLJ3368354
పపరర: షకకలల షపక

3184 NDX1007889
పపరర: మహబభనన షపక

3182 NDX0840082
పపరర: ఫరరరనన షపక�

భరస : హమలద�
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగభల
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల�
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:65
లస: ససస స
3189 NDX1036599
పపరర: షబబర సయఖద

94-242/632

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససచదనఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1918
వయససస:34
లస: ససస స
3186 NDX0730101
పపరర: షరకకరర షపక�

3181 NDX1008887
పపరర: వరహహదన సయఖద

94-242/653

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/655

3209 NDX0729129
పపరర: అసర ర వల షపక�

94-242/656

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:33
లస: పప
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94-242/657

తసడడ:డ ననగభల పసర
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:35
లస: పప
94-242/659

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:27
లస: ససస స

3214 NDX0729863
పపరర: బఫరతమల షపక�

94-242/662

తసడడ:డ ఖసర షసద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:32
లస: పప

3217 NDX0729509
పపరర: మమలలల షపక�

94-242/660

94-242/665

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:37
లస: పప

3220 MLJ3363876
పపరర: గగసరరన� షపక�

94-242/663

94-241/917

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:81-20-1923
వయససస:25
లస: ససస స

3223 NDX1376078
పపరర: సలలక సయఖద

94-242/666

94-242/668

భరస : గగస భబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1923
వయససస:30
లస: ససస స

3226 NDX2256071
పపరర: లతఫపననసర షపక

94-241/918

94-242/670

భరస : చచసదడ కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1924
వయససస:27
లస: ససస స

3229 NDX2303360
పపరర: ఖరఖరరన షపక

94-241/920

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప కససకసపత
ఇసటట ననస:81-20-1924
వయససస:37
లస: పప

3232 NDX1008200
పపరర: రగనన షపక

94-242/671

94-242/675

భరస : ననగరశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:81-20-1925
వయససస:47
లస: ససస స

3235 MLJ3368818
పపరర: మలర శశరర కకసడవటట�

94-242/673

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:18
లస: ససస స

3238 NDX2062586
పపరర: నహరరక యయచనరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:24
లస: ససస స

94-242/667

3224 NDX0801027
పపరర: మభనన షపక

94-241/919

3227 NDX2303337
పపరర: శక మహలకడక యయచనరర

94-242/669

3230 NDX2303402
పపరర: వనసకటటసశరమక కరమశశటట

94-242/672

3233 NDX1007657
పపరర: వజయలకడక మరబబ యన

94-242/674

భరస : ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1925
వయససస:37
లస: ససస స
94-242/676

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1925
వయససస:57
లస: ససస స
94-231/1170

3221 NDX0393371
పపరర: షఫసవపలలరఖలన పఠరన

భరస : వనసకట రమణనరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1924
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:81-20-1925
వయససస:32
లస: ససస స

3234 MLJ3368842
పపరర: రమణ� పసలర లటర �

94-242/664

భరస : చసదడ శశఖర చసతపలర
ఇసటట ననస:81-20-1924
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1924
వయససస:31
లస: ససస స
94-242/1417

3218 MLJ1895499
పపరర: గగసస� షపక�

భరస : ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1923
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1923/1
వయససస:21
లస: ససస స

3228 NDX2304079
పపరర: అనసషర కరమశశటట

94-242/661

తసడడ:డ మలబభససబబన
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:81-20-1923
వయససస:26
లస: ససస స

3225 NDX0728998
పపరర: హససనన షపక�

3215 MLJ1894757
పపరర: మరరబ� షపక�

తసడడ:డ పసదససచదన � �
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన � �
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:39
లస: పప

3222 NDX1376060
పపరర: సబహ సయఖద

94-239/1147

భరస : మసరసన
��
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరగద�
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:34
లస: పప

3219 MLJ1894716
పపరర: మలబభజజన� షపక�

3212 NDX3145083
పపరర: గగసఖ షపక

భరస : గగస జజన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:81-20-1922
వయససస:30
లస: ససస స

3216 NDX1330562
పపరర: హహససచసన షపక

3237 NDX2846269
పపరర: లకడక పడవలర క యయచనరర

94-242/658

తసడడ:డ బబబబవల�
ఇసటట ననస:81-20-1921
వయససస:43
లస: పప

3213 NDX1329721
పపరర: ననగభర షపక

3231 NDX2825115
పపరర: చసదడ మణణ ఖలసట కససకసపత

3211 NDX0674374
పపరర: ఖలదరశల� షపక�

3236 NDX0730176
పపరర: సరమలమ జఖస యస�

94-242/677

భరస : మధస�
ఇసటట ననస:81-20-1925
వయససస:58
లస: ససస స
94-241/921

3239 NDX2110104
పపరర: కనక దసరర గరరర పరటట

94-241/922

తసడడ:డ కకషష మమరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:32
లస: ససస స
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3240 NDX1419242
పపరర: ధన లకడక యయచనరర up

94-241/923

భరస : వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:45
లస: ససస స
3243 NDX2303311
పపరర: నహరరక యయచనరర

3241 NDX2110096
పపరర: కకషష మమరరస గరరర పరటట

94-242/678

3244 NDX2161289
పపరర: అమనన బ షపక
భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:29
లస: ససస స

3246 NDX1008549
పపరర: ఫరరజజనన పఠరన

3247 NDX1008143
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-242/682

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/685

94-242/688

94-242/691

94-242/694

94-241/926

భరస : శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1929
వయససస:30
లస: ససస స

94-242/683

3250 NDX1007939
పపరర: రరజజశన షపక

3253 NDX0824193
పపరర: షపక షకకల�

3256 NDX1955451
పపరర: హహజరఫర పఠరన

3259 NDX1004654
పపరర: చననషరవల షపక

3262 NDX3258357
పపరర: షపక మహహదద న

94-242/698

3265 NDX1008226
పపరర: మసరసన బ షపక

94-242/686

3268 NDX0716191
పపరర: శవపరరశత� మభదడబబ యన�
భరస : శవ శసకర�
ఇసటట ననస:81-20-1929
వయససస:52
లస: ససస స

94-242/684

3251 NDX0824847
పపరర: ననరర హన షపక

94-242/687

భరస : ఇలయజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/689

3254 AP151000462450
పపరర: అసడపపన షపక�

94-242/690

భరస : మరర�
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:57
లస: ససస స
94-242/692

3257 NDX1004951
పపరర: ఇలయలజ బబషర షపక

94-242/693

తలర : ననరర హన
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:34
లస: పప
94-242/695

3260 NDX2302610
పపరర: హససఫ షపక

94-242/696

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:59
లస: పప
94-241/1239

3263 NDX1008192
పపరర: షఫసయల షపక

94-242/697

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1928
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/699

భరస : ననసర
ఇసటట ననస:81-20-1928
వయససస:54
లస: ససస స
94-242/701

3248 NDX0824839
పపరర: పఠరన ససలలసనన�
భరస : రబబబన�
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహహవపదదదన
ఇసటట ననస:81-20-1928
వయససస:40
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-20-1928
వయససస:32
లస: ససస స
3267 NDX1008283
పపరర: బబజ మభదదరబబ యన

భరస : వనసకట రమణనరరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1928
వయససస:20
లస: పప
3264 NDX1008432
పపరర: షరబదన షపక

94-242/680

తసడడ:డ హనఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:35
లస: పప
3261 NDX2518439
పపరర: సరబర షపక

3245 NDX2303634
పపరర: ధన లకడక యయచనరర

భరస : మభనబ�
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:28
లస: పప
3258 NDX1955162
పపరర: రబబబన పఠరన

94-242/679

భరస : చనన షరవల
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:51
లస: ససస స
3255 NDX1004944
పపరర: ఖలజజమహహదద న షపక

94-241/925

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లతఫ�
ఇసటట ననస:81-20-1927
వయససస:32
లస: ససస స
3252 NDX1007616
పపరర: ననరర హన షపక

3242 NDX1419226
పపరర: వనసకట రమణ రరవప
యయచనరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:81-20-1926
వయససస:24
లస: ససస స

3249 NDX0825398
పపరర: పఠరన తనహహరర�

94-241/924

3266 AP151000462075
పపరర: మహబమబ షపక

94-242/934

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1928, 19TH LANE
వయససస:54
లస: ససస స
94-242/702

3269 MLJ1894971
పపరర: శవకకటటశశరరరవప�
మభదడబబ యన�
తసడడ:డ శవశసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:81-20-1929
వయససస:36
లస: పప

94-242/703
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3270 NDX2456952
పపరర: చచసచయఖ బసడనరర
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94-241/927

తసడడ:డ కకసడయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:81-20-1930
వయససస:36
లస: పప
3273 NDX3226206
పపరర: షపక ఏలయలస అహమద

94-242/1481

94-242/706

94-242/709

94-242/711

94-242/714

94-242/717

94-242/720

తసడడ:డ అబభదల మననన
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:43
లస: పప

3283 NDX0549436
పపరర: కలలన గభదచ�

3286 NDX1008903
పపరర: ససనత గదచద

3289 NDX1005008
పపరర: మణణకసఠ ఆకలలపరటట

3292 NDX0552224
పపరర: హమద� షపక�

94-242/1482

3295 NDX3237161
పపరర: గణనల ఉదయ లకడక

94-242/712

3298 NDX2486504
పపరర: కరగమభననసర షపక
భరస : మహమకద రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:22
లస: ససస స

3278 NDX2303196
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-242/708

3281 NDX2305225
పపరర: ససవర రరణణ ఆకలలపత

94-242/710

3284 NDX1194125
పపరర: శరసతకలమలరగ గసజ

94-242/713

తలర : ననగమణణ
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:32
లస: ససస స
94-242/715

3287 NDX0549063
పపరర: అమనన� షపక�

94-242/716

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/718

3290 NDX2304715
పపరర: ఖలజజ షపక

94-242/719

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:32
లస: పప
94-242/721

3293 NDX3219656
పపరర: చతవపరర సరవతడమక

94-242/1474

భరస : చతవపరర రరమలసగరచనరర
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:59
లస: ససస స
94-242/1486

భరస : గణనల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:35
లస: ససస స
94-243/39

94-242/705

భరస : మణణకసఠ ఆకలలపత
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:45
లస: పప

భరస : గభసటగరన రగశయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:68
లస: ససస స
3297 MLJ3363165
పపరర: మసరసనశల షపక

94-242/1418

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:43
లస: పప
3294 NDX3226438
పపరర: గభసటగరన ససతతశమక

3280 NDX2825149
పపరర: ఫసరగజ సనదహరగగరగ

3275 NDX0861328
పపరర: మలలన భబషర షపక�

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1932
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:60
లస: ససస స
3291 NDX2304665
పపరర: శకనస ననరరశశటట

94-242/707

భరస : హరర పడసరద�
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస ననరరశశటట
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:38
లస: ససస స
3288 NDX0549501
పపరర: గభదచ కలమలరర�

3277 NDX0400655
పపరర: జజనబబగస షపక

94-242/704

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:81-20-1931
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జన సనదహరగగరగ
ఇసటట ననస:81-20-1932
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:28
లస: ససస స
3285 NDX2305258
పపరర: భబరత ననరరశశటట

94-245/20

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:81-20-1932
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదససచదన�
ఇసటట ననస:81-20-1932
వయససస:42
లస: పప
3282 NDX2305175
పపరర: బశర షపక

3274 NDX2427573
పపరర: ధన లకడక బసడనరర

3272 NDX1955386
పపరర: షరరకల షపక

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1930
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:81-20-1930
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1932
వయససస:23
లస: ససస స
3279 AP151000459050
పపరర: జజనభబషర షపక�

94-241/928

భరస : చసదడ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:81-20-1930
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:81-20-1930
వయససస:18
లస: పప
3276 NDX2303725
పపరర: జజససకన షపక

3271 NDX2518322
పపరర: పదక పసలర

3296 NDX0658260
పపరర: షమనన షపక

94-243/38

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-20-1933
వయససస:35
లస: ససస స
94-241/929

3299 NDX0829846
పపరర: హనఫ పఠరన

94-241/930

తసడడ:డ లతఫ పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:68
లస: పప
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3300 NDX2303964
పపరర: లకడక ససగబతష
స ల
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94-242/722

తసడడ:డ శకనస ససగబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:23
లస: ససస స
3303 NDX0547158
పపరర: మహహశశరర� అమర�

94-242/725

94-242/728

94-242/731

94-242/734

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:37
లస: పప
3315 NDX2825016
పపరర: కకటటశశరరరవప నసదనఖల

94-242/1419

94-242/1422

94-242/738

తసడడ:డ ఖలదర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:23
లస: ససస స

94-242/732

94-242/741

3308 NDX2115815
పపరర: మహమకద రసనల షపక

3311 NDX1510339
పపరర: వర బబడమయ స పరవపలకరర
తసడడ:డ బబడమయ యఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:37
లస: పప

3313 NDX1439273
పపరర: సలమ షపక

3314 NDX0752600
పపరర: ఈశశరరరడడడ బటటట

94-242/735

3316 NDX2825289
పపరర: శవమక నసదనఖల

3319 NDX2846251
పపరర: ససభబన షపక

3322 NDX0549568
పపరర: షపక ననరర హన�

3325 NDX0480103
పపరర: అహకద షపక�

3328 NDX2824910
పపరర: షహహన షపక
తసడడ:డ ఖలదర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:20
లస: ససస స

94-242/730

94-242/733

94-242/736

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:63
లస: పప
94-242/1420

3317 NDX2825131
పపరర: రరషక షపక

94-242/1421

భరస : ననగభర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:20
లస: ససస స
94-242/1423

3320 NDX1439224
పపరర: చననన షపక

94-242/737

భరస : ఖలససమ
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:32
లస: ససస స
94-242/739

3323 NDX2089432
పపరర: కరగమభననసర షపక

94-242/740

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:60
లస: ససస స
94-242/742

తసడడ:డ మభకస ర�
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:37
లస: పప
94-242/1424

94-242/727

తసడడ:డ చనన వనసకటనరసయఖ రరచనకలసట
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన బబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:29
లస: పప
3327 NDX2825966
పపరర: సహననజ షపక

3310 NDX1828377
పపరర: శకనవరససలల రరచనకలసట

3305 NDX0824300
పపరర: షపక ననరర హన�

తసడడ:డ ఖలదరశఅల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:18
లస: పప

భరస : అహకద�
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:38
లస: ససస స
3324 NDX1004977
పపరర: రరయలజ బబషర షపక

94-242/729

భరస : కకటటశశరరరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకబజజ మమహహఢడన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:19
లస: ససస స
3321 NDX0728600
పపరర: ననరర షపక�

3307 NDX1576430
పపరర: జజన బ షపక

94-242/724

భరస : మలలన బబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అననసర
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బకకక నసదనఖల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:57
లస: పప
3318 NDX2824969
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-242/726

భరస : హతల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససగబతష
స ల
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:26
లస: పప
3312 NDX1576471
పపరర: ననగమర బబషర షపక

3304 NDX1576398
పపరర: రమజ షపక

3302 NDX1609611
పపరర: ఖలజజ బ షపక

భరస : షరగజ
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమర బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబభ�
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:50
లస: ససస స
3309 NDX2302768
పపరర: శకనస ససగబతష
స ల

94-242/723

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పవనసకమలర�
ఇసటట ననస:81-20-1934
వయససస:32
లస: ససస స
3306 NDX0824631
పపరర: షపక మభనన�

3301 NDX1439299
పపరర: రరనన షపక

3326 NDX0550210
పపరర: జజన బబషర� షపక�

94-242/743

తసడడ:డ సరరదర గరలబ బబషర�
ఇసటట ననస:81-20-1935
వయససస:63
లస: పప
94-242/1425

3329 NDX2303584
పపరర: రరశరక షపక

94-242/744

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1936
వయససస:23
లస: ససస స
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3330 NDX2303105
పపరర: ఖలజజ షపక
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94-242/745

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1936
వయససస:26
లస: పప
3333 NDX1140771
పపరర: మసరసన బ షపక

94-242/747

94-242/750

94-242/753

94-242/756

94-242/759

94-242/762

94-242/765

భరస : మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:33
లస: ససస స

3343 NDX1387083
పపరర: సలలక షపక

3346 NDX1330570
పపరర: మహకద గగసప షపక

3349 NDX1863514
పపరర: సలమల బబగస షపక

3352 NDX2303873
పపరర: షబనన షపక

94-242/768

3355 NDX1850818
పపరర: గగససయల సయఖద

94-242/757

3358 NDX0400556
పపరర: ననరర హన� షపక�
భరస : ససబబన�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:34
లస: ససస స

3338 NDX1008309
పపరర: హలమలబ షపక

94-242/752

3341 NDX1007723
పపరర: మమహహరరన షపక

94-242/755

3344 NDX1329986
పపరర: అకకకమభన షపక

94-242/758

భరస : ససలర
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:44
లస: ససస స
94-242/760

3347 NDX1387075
పపరర: మసరసన వల షపక

94-242/761

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:34
లస: పప
94-242/763

3350 MLJ1886357
పపరర: జజనభబషర షపక

94-242/764

తసడడ:డ అబభదలలన దర
ఇసటట ననస:81-20-1941
వయససస:35
లస: పప
94-242/766

3353 NDX2304053
పపరర: రజయల సయఖద

94-242/767

తసడడ:డ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:23
లస: ససస స
94-242/769

భరస : గగస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/771

94-242/749

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1939
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అజజకతషల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వల సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:26
లస: ససస స
3357 NDX0402719
పపరర: ససభబషసణణ� ననగరశశటట �

94-242/754

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1941
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-20-1941
వయససస:65
లస: పప
3354 NDX2304178
పపరర: రహమత సయఖద

3340 NDX2304038
పపరర: రరశరక షపక

3335 MLJ1893049
పపరర: గఫరర� షపక�

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:81-20-1938
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:61
లస: పప
3351 MLJ1886944
పపరర: అబభదలలన దర షపక

94-242/751

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:55
లస: ససస స
3348 NDX2438430
పపరర: జజన బబషర షపక

3337 NDX1008440
పపరర: ఆయయషర బబగస షపక

94-242/746

తసడడ:డ అబభదలసలలస � �
ఇసటట ననస:81-20-1937
వయససస:36
లస: పప

భరస : మభశరటక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1939
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహకద గగస
ఇసటట ననస:81-20-1940
వయససస:27
లస: ససస స
3345 NDX0400606
పపరర: జజనబ షపక

94-242/748

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-20-1938
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1938
వయససస:47
లస: పప
3342 NDX1387091
పపరర: నససమల షపక

3334 NDX2303055
పపరర: నససర షపక

3332 NDX2282077
పపరర: ససమ షపక

భరస : అబభదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1937
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1937
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మలబభ
ఇసటట ననస:81-20-1937
వయససస:71
లస: పప
3339 MLJ1881135
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప కకట

94-242/1426

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1936
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:81-20-1937
వయససస:46
లస: ససస స
3336 NDX1004985
పపరర: సలలస షపక

3331 NDX2851467
పపరర: గగసఖ షపక

3356 NDX2438448
పపరర: మభబనన షపక

94-242/770

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:32
లస: ససస స
94-242/772

3359 NDX0729483
పపరర: మసరసన షపక

94-242/773

భరస : సరబ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:35
లస: ససస స
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3360 NDX0547976
పపరర: రమణ� మరబబ యన�

94-242/774

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:36
లస: ససస స
3363 NDX1439208
పపరర: ససభబన షపక

94-242/777

94-242/780

94-242/783

94-242/786

94-214/866

94-242/790

94-242/793

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:34
లస: పప

3373 AP151000459047
పపరర: చనసదనబషర షపక�

3376 NDX2438463
పపరర: కరగమభన షపక

3379 NDX2438380
పపరర: సరజదన షపక

3382 NDX0824185
పపరర: షపక హబబభననసర�

94-242/796

3385 NDX1670216
పపరర: ననర హమకద షపక

94-242/787

3388 NDX2161263
పపరర: మహబ జజన తనసడ
తసడడ:డ బబల ససచదన తనసడ
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:36
లస: పప

3368 NDX0552190
పపరర: వనసకటటశశరరర� మరరబబ యన�

94-242/782

3371 NDX2302818
పపరర: వల సయఖద

94-242/785

3374 NDX2621456
పపరర: షపక జన బబష

94-242/1305

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:34
లస: పప
94-242/788

3377 NDX2161255
పపరర: షరరకల తనసడ

94-242/789

భరస : మహబ జజన తనసడ
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:25
లస: ససస స
94-242/791

3380 NDX0825109
పపరర: షపక సలలక

94-242/792

భరస : ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:36
లస: ససస స
94-242/794

3383 NDX2302586
పపరర: కలలస షపక

94-242/795

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:23
లస: పప
94-242/797

తసడడ:డ కరలలష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:32
లస: పప
94-242/799

94-242/779

తసడడ:డ నబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:50
లస: పప

భరస : కరగమభలలర�
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:27
లస: పప
3387 NDX2438398
పపరర: ఇకరబల షపక

94-242/784

భరస : ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:41
లస: ససస స
3384 NDX1955063
పపరర: అజకతషలర షపక

3370 NDX0024372
పపరర: మసరసన వల

3365 NDX0739490
పపరర: గగస షపక�

తసడడ:డ యలర యఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:38
లస: పప

భరస : రషసద బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననర హమకద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:27
లస: ససస స
3381 NDX2438471
పపరర: అజజరరగ ససలలసనన షపక

94-242/781

తసడడ:డ హహసపసనన�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:18
లస: ససస స
3378 NDX1670117
పపరర: అమషర పరగశణ షపక

3367 MLJ3363033
పపరర: ససచదన� షపక�

94-242/776

తసడడ:డ మభకలసస�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఘనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నసరరధదన
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:58
లస: పప
3375 NDX2750826
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-242/778

తసడడ:డ మకలసస � �
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:36
లస: పప

తలర : మభభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:40
లస: పప
3372 NDX1194844
పపరర: కరరమభలలర SK

3364 NDX0024422
పపరర: హహసపసన షపక�

3362 NDX2304111
పపరర: ఖలజజబ సయఖద

భరస : వరల సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మభగభదస�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:34
లస: పప
3369 NDX0892075
పపరర: సబ జజన షపక

94-242/775

భరస : గగస పసర�
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమభలర
ఇసటట ననస:81-20-1942
వయససస:28
లస: పప
3366 NDX2438455
పపరర: ననగభల మరర షపక

3361 NDX0728782
పపరర: మభసతనజ� షపక�

3386 NDX0755561
పపరర: రబబబన షపక�

94-242/798

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:34
లస: పప
94-242/800

3389 NDX2438497
పపరర: మసరసన వల షపక

94-242/801

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:44
లస: పప
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94-242/802

తసడడ:డ దసస గగర
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:45
లస: పప
3393 NDX1439174
పపరర: జజన బ షపక

94-242/804

94-242/807

94-242/810

94-242/813

94-242/816

94-242/819

94-242/822

తసడడ:డ బభడతసర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:63
లస: పప

3403 MLJ3363314
పపరర: శవ బడహకస కలలర పలర

3406 NDX0840793
పపరర: ఆవపల ననగలకడక�

3409 NDX0840751
పపరర: ఆవపల కలమలరర�

3412 NDX2513604
పపరర: జలలన షసచక

94-242/826

3415 NDX1005164
పపరర: షమవపలలర షపక

94-242/814

3418 NDX1005065
పపరర: అబభదల ఖయమ షపక
తసడడ:డ రరహమలన
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:69
లస: పప

3398 NDX1008465
పపరర: సతనసర బ షపక

94-242/809

3401 NDX0024414
పపరర: సబబరన� షపక�

94-242/812

3404 NDX0739185
పపరర: మసరసన షపక�

94-242/815

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:60
లస: పప
94-242/817

3407 NDX1008366
పపరర: శరఖమలలదతవ వవమభల

94-242/818

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/820

3410 NDX0770586
పపరర: ఝలనస రరణణ ననకల�

94-242/821

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:52
లస: ససస స
94-242/823

3413 NDX2513414
పపరర: ససభబన షసచక

94-242/825

తసడడ:డ మసరసన షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:30
లస: పప
94-242/827

తసడడ:డ అమలనసలలర
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:41
లస: పప
94-242/829

94-242/806

తసడడ:డ పరఖరగజజన�
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షరగఫ షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:37
లస: పప
3417 NDX2514487
పపరర: షరగఫ షపక

94-242/811

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:69
లస: ససస స
3414 NDX1005081
పపరర: ననగరశశరరరవప వవమభల

3400 NDX0738997
పపరర: మమలలల షపక�

3395 NDX1008408
పపరర: సరబరర షపక

భరస : అబభదల రసనల
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సమమఉలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:39
లస: ససస స
3411 NDX0956128
పపరర: ససశలమక మమకర

94-242/808

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలలర పలర
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:29
లస: ససస స
3408 NDX0955989
పపరర: ఖరరరననసర షపక

3397 AP151000462065
పపరర: పరఖరగజజన షపక�

94-242/1306

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:44
లస: పప
3405 NDX0955294
పపరర: షపక ఫరతమల

94-242/805

భరస : అలలరసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహబ
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:31
లస: పప
3402 NDX1005073
పపరర: మదదదన భబషర షపక

3394 NDX1008374
పపరర: హహసపసన బ షపక

3392 NDX2617645
పపరర: రరజజశనన షపక

తసడడ:డ కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరబ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:49
లస: ససస స
3399 NDX1439182
పపరర: నబ షపక

94-242/803

తసడడ:డ మభసస ఫర�
ఇసటట ననస:81-20-1943
వయససస:51
లస: పప

భరస : నబ
ఇసటట ననస:81-20-1944
వయససస:28
లస: ససస స
3396 NDX0728543
పపరర: రమమజ� షపక�

3391 NDX0024513
పపరర: కరగమభలలర షపక�

3416 NDX2513398
పపరర: షరగఫ షసచక

94-242/828

తసడడ:డ బభదతశ షసచక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:63
లస: పప
94-242/830

3419 NDX2824977
పపరర: శశశదన బ షపక

94-242/1427

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: బబష షపక
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94-242/1428

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:21
లస: పప
3423 NDX2062560
పపరర: గగససయల బబగస షపక

94-242/832

94-242/835

94-242/838

94-242/841

94-242/844

94-242/847

94-242/849

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:45
లస: పప

3433 MLJ3368412
పపరర: మసరసన బ షపక�

3436 NDX2424778
పపరర: ననగమర వల షపక

3439 NDX2951705
పపరర: రరషక షపక

3442 NDX2304996
పపరర: మమహస హనసరస బబగమ షపక

94-242/852

3445 NDX2302727
పపరర: జవవద అకస ర షపక

94-242/842

3448 NDX2303071
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:50
లస: పప

3428 NDX2089440
పపరర: బబబబ వల షపక

94-242/837

3431 NDX1008358
పపరర: నససమల షపక

94-242/840

3434 NDX1882217
పపరర: ఇరరరన షపక

94-242/843

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:24
లస: పప
94-242/845

3437 AP151000459039
పపరర: ననగభలలమరర షపక

94-242/846

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:47
లస: పప
94-242/1430

3440 NDX1353325
పపరర: జహరరననసరస ససచయలద

94-242/848

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/850

3443 NDX0549865
పపరర: సయఖద మసరసన వల�

94-242/851

తసడడ:డ షబబర�
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:52
లస: ససస స
94-242/853

తసడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:20
లస: పప
94-242/855

94-242/834

భరస : ఇమలమ న
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:82
లస: ససస స
3447 MLJ1882380
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-242/839

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:37
లస: ససస స
3444 AP151000462060
పపరర: మరరబ షపక

3430 NDX2303766
పపరర: వఫసయ షపక

3425 NDX1615386
పపరర: షరరరక షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షఫసఉదదదన�
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:50
లస: పప
3441 MLJ3368446
పపరర: షరజహన షప షపక

94-242/836

భరస : అలలరవపదదదన�
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:28
లస: పప
3438 NDX0674424
పపరర: అలలరఉదదదన షపక

3427 NDX1004514
పపరర: రవకలమలర బబజరస

94-242/831

తసడడ:డ షమక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-20-1947
వయససస:42
లస: ససస స
3435 NDX1005180
పపరర: ఇమలమ న షపక

94-242/833

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:50
లస: పప
3432 MLJ3368420
పపరర: బబగస షపక

3424 NDX0956136
పపరర: అతయల షమమ షపక

3422 NDX0956185
పపరర: రరషక షపక

తసడడ:డ షమక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షమక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:29
లస: పప
3429 NDX1005123
పపరర: షమక షపక

94-242/1429

తసడడ:డ జన పసర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1945
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1946
వయససస:38
లస: ససస స
3426 NDX1005016
పపరర: మమలలల షపక

3421 NDX2824928
పపరర: మలబభబబ షపక

94-242/854
3446 NDX0550251
పపరర: ససరరజ జజన బబషర� సయఖద�

తసడడ:డ షబబర�
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:32
లస: పప
94-242/856

3449 NDX0550343
పపరర: షబర అహకద సయఖద

94-242/857

తసడడ:డ మకలడస సయఖద
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:57
లస: పప
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94-242/1431

భరస : అహమద షరగఫ సయద
ఇసటట ననస:81-20-1948
వయససస:34
లస: ససస స
3453 NDX0735910
పపరర: హజరర బబగస పఠరన

94-242/859

94-242/1432

94-242/862

94-242/1307

94-242/865

94-242/868

94-242/871

తసడడ:డ చచసచస చతవపరర
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:35
లస: పప

3463 NDX2901023
పపరర: జలలన షపక

3466 NDX1194109
పపరర: ససచదసననసర SK

3469 NDX2438331
పపరర: వరలకడక బచసచ

3472 NDX1008580
పపరర: షమమ షపక

94-242/874

3475 NDX1005222
పపరర: రమమష బచసచ

94-242/1433

3478 NDX1005206
పపరర: మహబమబ జజన షపక
తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:35
లస: పప

3458 NDX3225794
పపరర: లకడక దతవ మదన
ద రర

94-242/1480

3461 NDX0393108
పపరర: జజనభబషర షపక

94-242/864

3464 NDX2901031
పపరర: వహహదన షపక

94-242/1434

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/866

3467 NDX2107093
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-242/867

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1951
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/869

3470 NDX1828302
పపరర: జమల షపక

94-242/870

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/872

3473 NDX1007897
పపరర: పదనకవత బచసచ

94-242/873

భరస : శరసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:50
లస: ససస స
94-242/875

తలర : పదనకవత
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:30
లస: పప
94-242/877

94-242/861

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:50
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:29
లస: పప
3477 NDX2303261
పపరర: పడదదప కలమలర చతవపరర

94-242/863

భరస : రమమశ బచసచ
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అనసత వరననరరయణ
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:32
లస: ససస స
3474 NDX1395201
పపరర: సజద షపక

3460 NDX0024091
పపరర: ససచదన షపక

3455 AP151000459035
పపరర: జజన షపక

భరస : సరయబబబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబజ
ఇసటట ననస:81-20-1951
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1951
వయససస:28
లస: పప
3471 NDX1007863
పపరర: లలవణఖ బచసచ

94-242/1479

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1951
వయససస:25
లస: ససస స
3468 NDX2161370
పపరర: అల బబషర షపక

3457 NDX3225703
పపరర: ఉషరలకడక మదన
ద రర

94-242/858

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:23
లస: ససస స
3465 NDX1883124
పపరర: షరకకర షపక

94-242/860

తసడడ:డ సరయబబబబ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1950
వయససస:22
లస: ససస స
3462 NDX2558476
పపరర: నససమ షపక

3454 NDX0400432
పపరర: ససలలర బ షపక

3452 MLJ1895523
పపరర: ఫరతమ� షపక�

భరస : గగసరరషర � �
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:18
లస: పప
3459 NDX2303618
పపరర: రరకరసనన షపక

94-239/1166

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:44
లస: పప

భరస : షసషపర ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1949
వయససస:41
లస: ససస స
3456 NDX3113669
పపరర: శశశదన షపక

3451 NDX3236478
పపరర: హహససన షపక

3476 NDX1005107
పపరర: అనసత వరననరరయణ బచసచ

94-242/876

తలర : పదనకవత
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:32
లస: పప
94-242/878

3479 MLJ3363025
పపరర: ససబబన � షపక�

94-242/879

తసడడ:డ మకలసస� �
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:37
లస: పప
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94-242/880

తసడడ:డ ససభబన వల
ఇసటట ననస:81-20-1952
వయససస:48
లస: పప
3483 MLJ1893833
పపరర: బబబతషల షపక� �

94-242/883

94-242/886

94-242/888

94-242/891

94-242/894

94-242/896

94-242/899

తసడడ:డ శకనస కలమకరగరరర
ఇసటట ననస:81-20-1996
వయససస:21
లస: పప

3493 MLJ3368511
పపరర: స జల పఠరన

3496 NDX2825057
పపరర: ననరజహన షపక

3499 NDX1008754
పపరర: రహహమమన షపక

3502 NDX1004613
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

94-242/902

3505 NDX2304152
పపరర: అనతన కలమకరగరరర

94-242/892

3508 NDX1439323
పపరర: శకనస కలమకరగరరర
తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:81-20-1996
వయససస:51
లస: పప

3488 NDX2825065
పపరర: అమమలల షపక

94-242/1435

3491 NDX1330646
పపరర: ఖలల షపక

94-242/890

3494 MLJ1884998
పపరర: ఇరరరన పఠరన

94-242/893

భరస : మననసరరన న
ఇసటట ననస:81-20-1978
వయససస:44
లస: ససస స
94-242/1436

3497 NDX0546556
పపరర: పడమల� కలలర పలర �

94-242/895

భరస : శవ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1991
వయససస:35
లస: ససస స
94-242/897

3500 NDX1007707
పపరర: కరరమమన షపక

94-242/898

భరస : ఖలదర బబషర
ఇసటట ననస:81-20-1992
వయససస:49
లస: ససస స
94-242/900

3503 NDX1007673
పపరర: రహమతషననసర షపక

94-242/901

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-20-1993
వయససస:49
లస: ససస స
94-242/903

తసడడ:డ శకనస కలమకరగరరర
ఇసటట ననస:81-20-1996
వయససస:23
లస: ససస స
94-242/905

94-242/885

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-20-1970
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:81-20-1992
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజవల
ఇసటట ననస:81-20-1993
వయససస:54
లస: పప
3507 NDX2302651
పపరర: కకశశర కలమకగరరర

94-242/889

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-20-1992
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-20-1992
వయససస:29
లస: పప
3504 NDX1004431
పపరర: మసరసన వల షపక

3490 NDX1330620
పపరర: మభనర పఠరన

3485 MLJ1894146
పపరర: అబభదలరబబబర� షపక�

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:81-20-1978
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖ రవ మభతనఖల
ఇసటట ననస:81-20-1992
వయససస:35
లస: ససస స
3501 NDX2438323
పపరర: అహకద అల షపక

94-242/887

భరస : నససర ఖలన
ఇసటట ననస:81-20-1978
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననన న� �
ఇసటట ననస:81-20-1978
వయససస:50
లస: పప
3498 NDX0652909
పపరర: సతఖవరణణ మభతనఖల

3487 MLJ3363785
పపరర: అబభదల రరహమన షపక �

94-242/882

తసడడ:డ అబభదలలడ హమలన � �
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-20-1970
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస కలమకరగరరర
ఇసటట ననస:81-20-1976
వయససస:49
లస: ససస స
3495 MLJ1887330
పపరర: మననసరరన న పఠరన� �

94-242/884

తసడడ:డ అలర మరర�
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:72
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:81-20-1970
వయససస:77
లస: ససస స
3492 NDX1008788
పపరర: ససతన రరమమక కలమకరగరరర

3484 MLJ3368321
పపరర: బమదన బ షపక�

3482 AP151000462444
పపరర: హససననబబగస షపక�

భరస : అబభదలరబబబల�
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబభదలడహహమలన�
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలడ హమలన � �
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:42
లస: పప
3489 NDX1329861
పపరర: మహబమబ షపక

94-242/881

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-20-1954
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబమసరసన� �
ఇసటట ననస:81-20-1955
వయససస:47
లస: ససస స
3486 MLJ1893809
పపరర: మరర� షపక�

3481 NDX0955344
పపరర: షపక ససదనన

3506 NDX1439356
పపరర: అనసష కలమకరగరరర

94-242/904

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:81-20-1996
వయససస:27
లస: ససస స
94-242/906

3509 NDX0955328
పపరర: షపక ఆషరబ

94-242/907

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1998
వయససస:41
లస: ససస స
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94-242/908

తసడడ:డ ననగభల � �
ఇసటట ననస:81-20-1998
వయససస:42
లస: పప
3513 NDX2637999
పపరర: బబజ షపక

94-242/1308

94-242/1438

94-242/913

94-242/916

94-242/919

94-242/922

94-242/925

తసడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-2060
వయససస:33
లస: పప

3523 NDX2161305
పపరర: ఫరతమభన షపక

3526 NDX1908401
పపరర: నన�ఁస షపక

3529 NDX0402933
పపరర: మభనన� సయఖద�

3532 NDX0956045
పపరర: పపరషమక గకసధద

94-242/928

3535 NDX1955345
పపరర: ససరరజన షపక

94-242/917

3538 NDX0973925
పపరర: శకనవరస వసగరపపరపప
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-20-2060
వయససస:38
లస: పప

3518 MLJ3369030
పపరర: రహహమభననసర� షపక�

94-242/912

3521 NDX2386837
పపరర: మహబ బ షపక

94-242/915

3524 NDX2161297
పపరర: అలలరబకలల షపక

94-242/918

తసడడ:డ సరమవపలలర బబషష షపక
ఇసటట ననస:81-20-2053
వయససస:23
లస: పప
94-242/920

3527 NDX1194901
పపరర: షరగఫ SK

94-242/921

తసడడ:డ ఔరసగజరబ
ఇసటట ననస:81-20-2056
వయససస:27
లస: పప
94-242/923

3530 AP151000462167
పపరర: సయఖద ననరర హన�

94-242/924

భరస : ఉసరకన�
ఇసటట ననస:81-20-2057
వయససస:44
లస: ససస స
94-242/926

3533 NDX0973941
పపరర: శకనవరస రరవప గకసధద

94-242/927

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-20-2058
వయససస:39
లస: పప
94-242/929

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:81-20-2060
వయససస:43
లస: ససస స
94-242/931

94-242/1437

భరస : ససభబన మమన
ఇసటట ననస:81-20-2053
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-20-2058
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:81-20-2060
వయససస:36
లస: ససస స
3537 NDX0973719
పపరర: ససభబన షపక

94-242/914

భరస : అననసరర�
ఇసటట ననస:81-20-2057
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన�
ఇసటట ననస:81-20-2057
వయససస:50
లస: పప
3534 NDX0967190
పపరర: ససధనఖరరణణ

3520 MLJ3363918
పపరర: రఫస� షపక�

3515 NDX2825032
పపరర: శకనస కరససమమసత

భరస : రసనల � �
ఇసటట ననస:81-20-2052
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అఉరసగజరబభ షపక
ఇసటట ననస:81-20-2056
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అననసరర
ఇసటట ననస:81-20-2057
వయససస:25
లస: ససస స
3531 AP151000459394
పపరర: అననసరర సయఖద�

94-242/1439

భరస : సరమవపలలర షపక
ఇసటట ననస:81-20-2053
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-20-2053
వయససస:49
లస: పప
3528 NDX1576463
పపరర: మలబభ జజన సయఖద

3517 NDX2825008
పపరర: షఫసవపలలర షపక

94-242/910

తసడడ:డ రరమయఖ కరససమమసత
ఇసటట ననస:81-20-2012
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రసనల
��
ఇసటట ననస:81-20-2052
వయససస:76
లస: పప

భరస : అఫసర
ఇసటట ననస:81-20-2053
వయససస:38
లస: ససస స
3525 NDX0729301
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

94-242/911

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-20-2019
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రసనల � �
ఇసటట ననస:81-20-2052
వయససస:35
లస: పప
3522 NDX1329804
పపరర: ససలలసన అఖల

3514 AP151000459369
పపరర: ననగరశశరరరవప కలలర పలర �

3512 NDX0674408
పపరర: మలబభససభబన షపక

తసడడ:డ ననవనసరహహబ
ఇసటట ననస:81-20-1998
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:81-20-1999
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస కరససమమసత
ఇసటట ననస:81-20-2012
వయససస:46
లస: ససస స
3519 MLJ3363926
పపరర: రషసద� షపక�

94-242/909

తసడడ:డ దనద షర
ఇసటట ననస:81-20-1998
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-1998
వయససస:19
లస: పప
3516 NDX2964955
పపరర: వర లకడక కరససమమసత

3511 NDX0991364
పపరర: ససభబన షపక

3536 NDX0956003
పపరర: కకటట రతనo పసoడo

94-242/930

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-20-2060
వయససస:65
లస: ససస స
94-242/932

3539 NDX1235308
పపరర: ఇదదస
డ మహమకద

94-241/932

తసడడ:డ ఇలయలస మహమకద
ఇసటట ననస:81-20-2067
వయససస:30
లస: పప
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3540 NDX2303170
పపరర: అబభదల అజస షపక
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94-242/933

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-20-2076
వయససస:22
లస: పప
3543 NDX1419341
పపరర: మబనన షపక

94-241/934

94-241/937

94-241/940

94-243/41

94-243/44

94-243/47

94-241/941

94-243/50

3553 NDX0982785
పపరర: మలబ జజన షపక

94-243/42

94-237/736

3556 AP151000462245
పపరర: హసససనన షపక

94-243/45

3567 NDX2119882
పపరర: జనమలల పదక

94-242/936

94-243/48

94-243/51

95-218/633

3554 NDX0982728
పపరర: హహసపసన షపక

94-243/43

3557 AP151000462244
పపరర: కరసససబ షపక

94-243/46

3560 AP151000459178
పపరర: జలలన షపక

94-243/49

3563 NDX2607117
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

94-242/1309

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-21-197
వయససస:46
లస: పప
94-237/737

భరస : వనసకటశవపడసరద� BOYAPATI
ఇసటట ననస:81-21-1060
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజనబబష
ఇసటట ననస:81-21-1950
వయససస:48
లస: ససస స

3551 SQX2046357
పపరర: కగసర జహ షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:45
లస: పప

3562 NDX1086172
పపరర: అఖల పఠరన

3568 NDX1194331
పపరర: గగససయల SK

94-241/939

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:43
లస: ససస స

3559 NDX1437954
పపరర: ఇరరరన షపక

3565 NDX0324475
పపరర: తతజశక� బబ యపరటట�

3548 NDX0805754
పపరర: జరగనన షపక

తసడడ:డ మహకద అల
ఇసటట ననస:81-21-81/2
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబబభఖలన
ఇసటట ననస:81-21-91
వయససస:44
లస: ససస స

3564 NDX1381250
పపరర: ససరరసదడ బబబభ తలక
ర రర
TALLURI
తసడడ:డ వర ననరరయణ TALLURI
ఇసటట ననస:81-21-1040
వయససస:30
లస: పప

94-241/936

భరస : ఖలజ
ఇసటట ననస:81-21-20/7
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:47
లస: పప

భరస : జనమలల బబలలజ
ఇసటట ననస:81-21-1930
వయససస:36
లస: ససస స

3550 NDX0801159
పపరర: జజకకరరననసర షపక

3545 NDX1235324
పపరర: రరజఖలకడక మభదడబబ యన

భరస : జజననబషర
ఇసటట ననస:81-20-2152
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-21-81/3
వయససస:72
లస: ససస స
3561 MLJ3363702
పపరర: ససభబన షపక

94-241/938

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-21-81/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-81/2
వయససస:43
లస: పప
3558 AP151000462243
పపరర: ఫరగద బ షపక

3547 NDX1174366
పపరర: బబబభరరవప మదదదరరల

94-243/40

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:81-20-2140
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-20-2164
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:81-21-81/1
వయససస:37
లస: ససస స
3555 NDX0982900
పపరర: రబబబన షపక

94-241/935

తసడడ:డ సప మసససదరస
ఇసటట ననస:81-20-2148
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:81-20-2156
వయససస:53
లస: ససస స
3552 NDX0824391
పపరర: షపక మమమమభన

3544 NDX1805441
పపరర: సలస షపక

3542 MLJ1896851
పపరర: అజయ బబబభ కకమకనబబ యన

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-20-2083
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అననసర షపక
ఇసటట ననస:81-20-2119
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:81-20-2148
వయససస:40
లస: ససస స
3549 NDX1174424
పపరర: భమలకడక పరటటబసడర

94-241/933

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:81-20-2077
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-20-2119
వయససస:33
లస: ససస స
3546 NDX1174374
పపరర: మమరరకలమలరర మదదదరరల

3541 NDX1376102
పపరర: జబబద సయఖద

3566 NDX1527219
పపరర: షపక షబనన

94-242/935

తసడడ:డ ననయబ రసనల
ఇసటట ననస:81-21-1820
వయససస:26
లస: ససస స
94-243/52

3569 NDX0966895
పపరర: జహహబమన షపక

94-243/53

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:28
లస: ససస స
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3570 NDX0966879
పపరర: ననరర హన షపక
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94-243/54

భరస : రహహమలన
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:40
లస: ససస స
3573 NDX0982967
పపరర: రహమలన షపక

94-243/57

94-243/60

94-243/63

94-243/66

94-243/69

94-243/72

94-243/75

భరస : మదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:45
లస: ససస స

3583 NDX0966903
పపరర: రరడడడ రరజఖలకడక

3586 NDX2423341
పపరర: సరయ శసకర పప నననతష

3589 NDX0861112
పపరర: దసరరరపడసరద రరడడడ� ననగరరరడడడ�

3592 NDX0982942
పపరర: శకనవరస రరవప రరడడ

94-243/78

3595 NDX2423325
పపరర: గభరవయఖ యకకల

94-243/67

3598 NDX2874162
పపరర: ననర జహన మభలలర
తసడడ:డ ఖలధర బబష మభలలర
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:28
లస: ససస స

3578 MLJ3363249
పపరర: మహమకద మగభబల

94-243/62

3581 NDX2510626
పపరర: తషలసస పప ననతష

94-243/65

3584 NDX2457125
పపరర: రతనకలమలరర యకకల

94-243/68

భరస : గభరవయఖ యకకల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:54
లస: ససస స
94-243/70

3587 NDX2423309
పపరర: వసశ కకషష యకకల

94-243/71

తసడడ:డ గభరవయఖ యకకల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:30
లస: పప
94-243/73

3590 NDX2164267
పపరర: వవవకరనసద రరడడడ ననగరరరడడడ

94-243/74

తసడడ:డ హరననథ రరడడ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:33
లస: పప
94-243/76

3593 NDX1302751
పపరర: ఆరరకకరమ గభణసపకరన

94-243/77

తసడడ:డ ఆరరకకరమ
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:47
లస: పప
94-243/79

తసడడ:డ రరమభలల యకకల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:56
లస: పప
94-243/1158

94-243/59

భరస : శకనవరస రరవప పప ననతష
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:51
లస: పప
3597 NDX2860393
పపరర: ఖజజబ షపక

94-243/64

తసడడ:డ హరరననథ రరడడడ�
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ యకకల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:34
లస: పప
3594 NDX0861245
పపరర: హరరననథ రరడడడ ననగరరరడడడ�

3580 NDX1302744
పపరర: లకడక గభణసపకరన

3575 NDX2252245
పపరర: రహహమభననసర మహమకద

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:81-21-1953
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప ననతష
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హరరననథ రరడడడ�
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:30
లస: పప
3591 NDX2423291
పపరర: హహమసత కలమలర యకకల

94-243/61

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప ననతష
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:20
లస: పప
3588 NDX0861252
పపరర: శవరరరడడడ ననగరరరడడడ�

3577 MLJ3368156
పపరర: షరహననజ షపక

94-243/56

భరస : రరయల� మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1952
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆరరకకరమ
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరననథ రరడడడ�
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:46
లస: ససస స
3585 NDX2510584
పపరర: సరయ తతజ పప ననతష

94-243/58

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:81-21-1953
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకదర రగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1953
వయససస:67
లస: పప
3582 NDX0825026
పపరర: ననగరరరడడడ లకడక�

3574 NDX0983049
పపరర: అబభదల సలలస షపక

3572 NDX0982975
పపరర: అజమ షపక

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1952
వయససస:39
లస: పప
3579 MLJ3363256
పపరర: బషసర మహకద

94-243/55

తసడడ:డ మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1951
వయససస:44
లస: పప
3576 NDX1954925
పపరర: రరయలజ మహమకద

3571 NDX2252211
పపరర: మహమకద జజన సయఖద

3596 NDX0982991
పపరర: పపరష చసదడ రరవప రరడడ

94-243/80

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:56
లస: పప
94-243/1159

3599 SQX2111268
పపరర: హహమసత కలమలర యకకల

95-24/683

తసడడ:డ గభరవయఖ యకకల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:33
లస: పప

Page 125 of 406

3600 SQX2045953
పపరర: మదర వల షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
95-215/1316

తసడడ:డ కమల వల
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:51
లస: పప
3603 NDX2510451
పపరర: రసజజన బ షపక

94-243/82

94-243/1160

94-243/87

94-243/90

94-242/1477

94-243/94

94-243/1161

తసడడ:డ చనసదససరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1962
వయససస:43
లస: పప

3613 NDX1195064
పపరర: జజన బబష SK

3616 NDX2457174
పపరర: కవత వవలకలరర

3619 NDX1343250
పపరర: వనసకట రవతతజ వవలకలరర

3622 NDX2438372
పపరర: మసరసన వల షపక

94-243/98

3625 NDX1302694
పపరర: జజన బ షపక

94-243/91

3628 NDX2252294
పపరర: చనసదదన షపక
తసడడ:డ హజరత షపక
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:21
లస: ససస స

3608 NDX1438622
పపరర: రరబయ షపక

94-243/86

3611 NDX1195080
పపరర: అమర బబష SK

94-243/89

3614 NDX2386852
పపరర: హహసపసన బబషర షపక

94-242/937

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1957
వయససస:49
లస: పప
94-243/92

3617 NDX0403725
పపరర: తరరపతమక వవలకలరర

94-243/93

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:65
లస: ససస స
94-243/95

3620 AP151000459193
పపరర: శకనవరసరరవప వవలకలరర

94-243/96

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:46
లస: పప
94-242/938

3623 NDX2423358
పపరర: చనసద బ షపక

94-243/97

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1961
వయససస:63
లస: ససస స
94-243/99

భరస : యభసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1962
వయససస:27
లస: ససస స
94-243/101

94-243/84

తసడడ:డ జజన బబష
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1961
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:81-21-1961
వయససస:26
లస: పప
3627 MLJ1890649
పపరర: ననగమరర మరర షపక

94-243/88

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఔరసగర జరబభ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:49
లస: ససస స
3624 NDX1438390
పపరర: సరయ ఆదస

3610 NDX1438846
పపరర: మహబమబ బ షపక

3605 NDX0739615
పపరర: ఇసరకయల షపక

భరస : రహహస బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వవలకలరర
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవలలలరర
ఇసటట ననస:81-21-1960
వయససస:24
లస: పప
3621 NDX3154358
పపరర: ఇసతయలజ షపక

94-243/85

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ పగడల
ఇసటట ననస:81-21-1958
వయససస:21
లస: ససస స
3618 NDX1892935
పపరర: లలకరశ వవలలలరర

3607 NDX1954743
పపరర: ఫరరదన షపక

94-243/81

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1955
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబష
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:33
లస: పప
3615 NDX3221496
పపరర: ననగరసదడస పగడల

94-243/83

తలర : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబష
ఇసటట ననస:81-21-1956
వయససస:28
లస: ససస స
3612 NDX1195072
పపరర: రహహస బబష SK

3604 NDX0739268
పపరర: ససభబన షపక

3602 NDX0966705
పపరర: రజయల షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1955
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1955
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమలలల సయద
ఇసటట ననస:81-21-1955
వయససస:41
లస: ససస స
3609 NDX1194349
పపరర: ఫరరరనన SK

95-218/632

తసడడ:డ ఆససన ష
ఇసటట ననస:81-21-1954
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1955
వయససస:50
లస: ససస స
3606 NDX3028529
పపరర: బబ జజన సయద

3601 SQX2046472
పపరర: ఖదర బబష మభలలర

3626 MLJ1891159
పపరర: మసరసన వల షపక

94-243/100

తసడడ:డ మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:81-21-1962
వయససస:42
లస: పప
94-243/102

3629 MLJ1888981
పపరర: పరఖరరజజన షపక

94-243/103

భరస : ననగమరర మరరవల
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:35
లస: ససస స
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94-243/104

భరస : హజరతశల
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:36
లస: ససస స
94-243/107

తసడడ:డ హజరత షపక
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/110

భరస : చనసదస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:77
లస: ససస స
94-243/1278

94-243/114

94-242/1444

94-243/117

94-243/1162

3643 NDX2510592
పపరర: ఖలదర వరల షపక

3646 NDX3300589
పపరర: సమమన షపక

3649 NDX2471423
పపరర: దరరయల హహసపసన షపక

3652 NDX3023439
పపరర: జబరరలలర షపక

94-242/940

3655 NDX2089366
పపరర: శశఖర బబ చన

94-243/115

3658 NDX0395962
పపరర: జలలన షపక
తసడడ:డ ఖలదరరన న
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:45
లస: పప

3638 NDX0982801
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-243/112

3641 NDX2510345
పపరర: షరగఫపన షపక

94-243/113

3644 NDX2302776
పపరర: ఖలజజ షరరఫ షపక

94-242/939

తసడడ:డ మమస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:23
లస: పప
94-242/1506

3647 MLJ1889005
పపరర: పరఖరరజజన షపక

94-243/116

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:45
లస: ససస స
94-243/118

3650 MLJ3364114
పపరర: జజఫర షపక

94-243/119

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:50
లస: పప
94-243/1163

3653 NDX2748440
పపరర: నజమల షపక

94-243/1164

భరస : జబరరలలర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:24
లస: ససస స
94-242/941

తసడడ:డ పడసరద బబ చన
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:23
లస: పప
94-243/121

94-243/109

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1967
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : గరలబబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జలలన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:23
లస: పప

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:44
లస: ససస స

94-243/1279

తసడడ:డ అబభదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:31
లస: పప

3657 NDX0403683
పపరర: షరనస షపక

3640 NDX3228350
పపరర: ససభబ.ఏ అరరధన

3635 NDX2252344
పపరర: సబర షపక

తసడడ:డ హహసపసన అహకద
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:39
లస: పప

భరస : దరరయల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:22
లస: పప

3654 NDX2282200
పపరర: జహహర పటబన

94-243/111

తసడడ:డ గగస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-21-1967
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1969
వయససస:51
లస: ససస స

3651 NDX3020344
పపరర: జబరరలలర షపక

3637 NDX1707779
పపరర: గగతమ ఆరరదడ

94-243/106

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అరరదడ
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1967
వయససస:50
లస: ససస స

3648 NDX2252039
పపరర: దదలర లద షపక

94-243/108

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆరరదడ
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:48
లస: పప

3645 NDX3039971
పపరర: గరలబబ షపక

3634 NDX1707837
పపరర: తడవవణణ ఆరరదడ

3632 AP151000459189
పపరర: హజరత షపక

తసడడ:డ చనసదనసహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆరరదడ
ఇసటట ననస:81-21-1964
వయససస:25
లస: ససస స

3636 MLJ1888973
పపరర: ససచదనబ షపక

3642 NDX2510436
పపరర: అకస రరననసర షపక

94-243/105

భరస : చనసదనసహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1963
వయససస:62
లస: ససస స

3633 NDX2532273
పపరర: చనసదదన షపక

3639 NDX3228269
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అరరదడ

3631 AP151000462254
పపరర: హససనబ షపక

3656 NDX0728659
పపరర: మరరబ షపక

94-243/120

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/122

3659 NDX2764009
పపరర: జహహర పఠరన

94-243/1165

తసడడ:డ జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1970
వయససస:23
లస: పప
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3660 NDX2304269
పపరర: రరహన షపక
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94-242/942

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:26
లస: ససస స
3663 NDX2303030
పపరర: జజన బబషర షపక

94-242/945

94-243/125

94-243/127

94-243/130

94-243/1168

94-243/132

94-243/135

భరస : రరహమలన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:48
లస: ససస స

3673 NDX2531218
పపరర: ససఫసయల షపక

3676 NDX2305464
పపరర: ఫజలలననసర షపక

3679 NDX0966952
పపరర: షపక మభసతనజననసర

3682 NDX0982835
పపరర: రహమలన షపక

94-243/138

3685 NDX2304251
పపరర: గరలబ షపక

94-243/131

3688 NDX1195015
పపరర: ఇమలమ న SK
తసడడ:డ రరహమలన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:29
లస: పప

3668 NDX0966697
పపరర: షపక జరగనన బబగస

94-243/126

3671 NDX0024356
పపరర: షబబర హహసపసన షపక

94-243/129

3674 NDX3070638
పపరర: రరజజశన షపక

94-243/1167

భరస : షరహహద షపక
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/946

3677 NDX2304889
పపరర: దదలర లద బబగస షపక

94-242/947

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:38
లస: ససస స
94-243/133

3680 NDX1343227
పపరర: అమర షపక

94-243/134

తసడడ:డ రరహమలన
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:26
లస: పప
94-243/136

3683 NDX0956037
పపరర: షమ ససలలసనన షపక

94-243/137

భరస : మకస మ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1974
వయససస:31
లస: ససస స
94-242/948

తసడడ:డ కకదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:23
లస: ససస స
94-243/140

94-243/124

తసడడ:డ మభకలసస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస భబషర
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-21-1974
వయససస:84
లస: ససస స
3687 NDX1194315
పపరర: షహహరర SK

94-243/128

భరస : రహమలన
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రహకన
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:30
లస: పప
3684 NDX0967638
పపరర: షపక జజన బ

3670 NDX2466449
పపరర: మసనద ఖలన మహమకద

3665 NDX2301919
పపరర: మబమననసర షపక

భరస : మభకలసమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రహమలన
ఇసటట ననస:81-21-1973
వయససస:31
లస: ససస స
3681 NDX0561084
పపరర: బషసర షపక

94-243/1166

భరస : షబబర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరరమభలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:25
లస: ససస స
3678 NDX0966614
పపరర: నజరరననసర షపక

3667 NDX2822146
పపరర: అనవర పఠరన

94-242/944

భరస : ఖలద షపక
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:58
లస: పప
3675 NDX3020658
పపరర: షరహహన మహమకద

94-243/123

తసడడ:డ ఏమలమల
న ససమ పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మభకలసమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1972
వయససస:28
లస: పప
3672 NDX0982827
పపరర: మభకలసమ సరహహబ షపక

3664 NDX0966598
పపరర: జబనన షపక

3662 NDX2302982
పపరర: మహమకద రరయలజ

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:21
లస: పప

భరస : జమల
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:41
లస: పప
3669 NDX1302686
పపరర: షరహహద షపక

94-242/943

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1971
వయససస:43
లస: పప
3666 NDX0982934
పపరర: జమర షపక

3661 NDX2304244
పపరర: అజరజన షపక

3686 NDX1194323
పపరర: షబబనన అజక SK

94-243/139

తసడడ:డ రరహమలన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:27
లస: ససస స
94-243/141

3689 NDX1195023
పపరర: బబబ జజన SK

94-243/142

తసడడ:డ రరహమలన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:31
లస: పప
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3690 NDX1195007
పపరర: రరహమలన షరగఫ SK
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94-243/143

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-21-1975
వయససస:60
లస: పప
3693 NDX1330638
పపరర: సతనసర షపక

94-242/951

94-243/146

94-243/149

94-243/152

94-243/153

94-243/1170

94-243/157

తసడడ:డ ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:38
లస: పప

3703 NDX3158789
పపరర: బబజ షపక

3706 NDX0024307
పపరర: రరయలజ షపక

3709 NDX2252179
పపరర: రరశరక షపక

3712 MLJ3369170
పపరర: గగసరఖ పఠరన

94-243/160

3715 AP151000462247
పపరర: ననరర హన షపక

94-242/1445

3718 NDX0855015
పపరర: మసరసననరన షపక
తసడడ:డ ననగభలకర
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:42
లస: పప

3698 NDX2118900
పపరర: జజన బ షపక

94-243/148

3701 NDX1343193
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-243/151

3704 NDX3159787
పపరర: ససభబన షపక

94-242/1446

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:26
లస: పప
94-243/154

3707 NDX3009602
పపరర: హహజరరన షపక

94-243/1169

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:75
లస: ససస స
94-243/155

3710 NDX2252286
పపరర: షఫసకర పఠరన

94-243/156

తసడడ:డ ఇలలహహ పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/158

3713 MLJ3369188
పపరర: మభసతనజ షపక

94-243/159

భరస : మసరసననరన
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:35
లస: ససస స
94-243/161

భరస : ననగభలకర
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:64
లస: ససస స
94-243/163

94-243/145

తసడడ:డ కరరమభలర
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇలలహహ పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:43
లస: ససస స
3717 NDX0854901
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-243/150

భరస : మహమకద శరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహబమబబరన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:33
లస: ససస స
3714 AP151000462248
పపరర: ససచదనబ షపక

3700 NDX0551036
పపరర: బబబభ� షపక�

3695 AP151000462252
పపరర: పరఖరగజజన షపక

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమభదదదన
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:64
లస: ససస స
3711 NDX0966762
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-243/147

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మభమ వల
ఇసటట ననస:81-21-1979
వయససస:28
లస: పప
3708 NDX3118312
పపరర: జలలఖలబ షపక

3697 NDX1343201
పపరర: జజన బబగస షపక

94-242/950

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:50
లస: పప
3705 NDX1302678
పపరర: మభమ ససభబన షపక

94-243/144

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-21-1977
వయససస:55
లస: ససస స
3702 NDX0861260
పపరర: ఇబడహహస షపక

3694 NDX0825075
పపరర: షపక ఫరరరన

3692 NDX1329846
పపరర: జరగన షపక

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరజదదదన
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:32
లస: పప
3699 NDX0547604
పపరర: బబబతష
స ల షపక

94-242/949

భరస : ఉమకర
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1976
వయససస:39
లస: పప
3696 NDX1343219
పపరర: వపమర షపక

3691 NDX1329820
పపరర: రగహన షపక

3716 NDX0982744
పపరర: మహమకద షరగఫ షపక

94-243/162

తసడడ:డ ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:34
లస: పప
94-243/164

3719 NDX3024510
పపరర: సదదక పటబన

94-243/1171

భరస : ఇలలహహ పటబన
ఇసటట ననస:81-21-1980
వయససస:19
లస: ససస స
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3720 NDX3276821
పపరర: హససన షపక
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94-234/1524

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:46
లస: ససస స
3723 NDX3276847
పపరర: జలలన షపక

94-242/1497

94-243/167

94-243/170

94-243/173

94-243/175

94-243/178

94-243/181

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:43
లస: ససస స

3733 NDX2304798
పపరర: బబజ షపక

3736 AP151000462240
పపరర: మభసతనజ షపక

3739 MLJ3363900
పపరర: పపరఖలన మహమకద

3742 MLJ3363728
పపరర: సతఖననరరయణ చతకకరర

94-242/953

3745 NDX0967513
పపరర: షపక బబజబబ

94-242/952

3748 AP151000462239
పపరర: మణణకలమలరర గగజల
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:57
లస: ససస స

3728 NDX2301752
పపరర: కససస బ షపక

94-243/169

3731 AP151000462241
పపరర: జజనబ షపక

94-243/172

3734 NDX2510402
పపరర: ససరరత షపక

94-243/174

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/176

3737 AP151000462238
పపరర: మహబమబ షపక

94-243/177

భరస : లలల అహమకద
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:63
లస: ససస స
94-243/179

3740 MLJ3368826
పపరర: ససజజత చతకకరర

94-243/180

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-21-1984
వయససస:35
లస: ససస స
94-243/182

3743 NDX0739128
పపరర: బబషర షపక

94-243/183

తసడడ:డ ఇశరకయలల
ఇసటట ననస:81-21-1984
వయససస:65
లస: పప
94-242/954

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:38
లస: ససస స
94-243/185

94-243/166

భరస : అయనపప లలమసరసన
ఇసటట ననస:81-21-1982
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-21-1984
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలన దర
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:35
లస: ససస స
3747 MLJ1893676
పపరర: శకదతవ గరజల

94-243/171

తసడడ:డ షసకతఅల
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-21-1984
వయససస:52
లస: ససస స
3744 MLJ3368719
పపరర: మభసతనజ షపక

3730 MLJ3368529
పపరర: రసజజనబ షపక

3725 NDX2510493
పపరర: రరషక షపక

తసడడ:డ బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-21-1982
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:27
లస: పప
3741 AP151000462236
పపరర: మలలర శశరర చతకకరర

94-243/168

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:21
లస: పప

తలర : మభసతనజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1983
వయససస:27
లస: ససస స
3738 NDX1437889
పపరర: లలల జజన బబషర షపక

3727 MLJ3363454
పపరర: మహమకద గగస షపక

94-242/1490

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1982
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1982
వయససస:24
లస: పప
3735 NDX1707845
పపరర: షరహహన కగసర షపక

94-243/165

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖలససస సర
ఇసటట ననస:81-21-1982
వయససస:43
లస: ససస స
3732 NDX2302156
పపరర: షబబర షపక

3724 NDX2510535
పపరర: నజన షపక

3722 NDX3256120
పపరర: హసససనన షపక

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహకదచరస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:35
లస: ససస స
3729 NDX1343185
పపరర: సరహహబబ షపక

94-242/1489

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1981
వయససస:48
లస: పప
3726 MLJ3368370
పపరర: మలలనబ షపక

3721 NDX3255387
పపరర: హససన షపక

3746 NDX0967083
పపరర: షపక ఆషర

94-243/184

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:41
లస: ససస స
94-243/186

3749 NDX0982736
పపరర: బబజ షపక

94-243/187

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:43
లస: పప

Page 130 of 406

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20

3750 AP151000459176
పపరర: శకనవరసరరవప గగజల

94-243/188

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:44
లస: పప
3753 NDX1439059
పపరర: ఆషర షపక

94-243/190

94-243/193

94-242/955

94-243/198

94-243/201

94-242/1447

94-243/203

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:34
లస: పప

3763 NDX2438588
పపరర: చనన లలల అహమద షపక

3766 NDX2304947
పపరర: రహహమభన పఠరన

3769 NDX3277761
పపరర: పఠరన ననగభర బఇవనచ

3772 NDX0966812
పపరర: షపక జజన బబగస

94-243/206

3775 NDX2457190
పపరర: నయమతషలలర ఖలన పఠరన
తసడడ:డ బబబభ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:22
లస: పప

94-243/209

3758 AP151000459344
పపరర: మసరసన షపక

3761 NDX1194307
పపరర: మసరసన SK

94-243/199

94-243/195

94-243/197

3764 NDX2302479
పపరర: పసదద లలల అహకద షపక

94-243/200

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:27
లస: పప
94-242/956

3767 NDX2304467
పపరర: పఠరన మసరసన పఠరన

94-242/957

తసడడ:డ ననననస పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1989
వయససస:42
లస: పప
94-242/1498

3770 MLJ3364098
పపరర: ఇలలహహ పఠరన

94-243/202

తసడడ:డ భకలక
ఇసటట ననస:81-21-1989
వయససస:75
లస: పప
94-243/204

3773 NDX1865254
పపరర: ససభబన షపక

94-243/205

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1990
వయససస:50
లస: పప
94-243/207

3776 NDX1343110
పపరర: ఇననచతషలలరఖలన పఠరన

94-243/208

తసడడ:డ బబబభ ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:25
లస: పప

94-243/210 3779 NDX0982710
3778 NDX1302629
పపరర: బబబభ ఖలన పఠరన బబబభ ఖలన
పపరర: యలససన షపక

తసడడ:డ గఫరర ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:45
లస: పప

94-243/192

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మభనర బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1990
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలససన
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:46
లస: ససస స
3777 NDX0729061
పపరర: జజన బబషర షపక

94-243/196

తసడడ:డ పఠరన మసరసన
ఇసటట ననస:81-21-1989
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ యలససన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1990
వయససస:26
లస: ససస స
3774 NDX0966820
పపరర: షపక ససచదనబ

3760 NDX2252419
పపరర: చన మసరసన బ షపక

3755 AP151000462234
పపరర: షరరసబ షపక

తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1989
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-1989
వయససస:42
లస: పప
3771 NDX1628215
పపరర: ససలలసనన షపక

94-243/194

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పసరరసహహబ
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:52
లస: పప
3768 NDX2824936
పపరర: మసరసన పటబన

3757 NDX1302645
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

94-243/189

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పసదద లలల అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననసరశల
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:47
లస: ససస స
3765 NDX0854794
పపరర: ననసరశల షపక

94-243/191

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలన దర
ఇసటట ననస:81-21-1987
వయససస:33
లస: పప
3762 AP151000462232
పపరర: ఫరతమమన షపక

3754 NDX1302660
పపరర: ననరర హన షపక

3752 NDX1302652
పపరర: జరరనన షపక

భరస : దనవపద షరగఫ
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:28
లస: పప
3759 MLJ3363637
పపరర: జలలన షపక

94-243/1172

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగజలల
ఇసటట ననస:81-21-1985
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:81-21-1986
వయససస:29
లస: ససస స
3756 NDX1302637
పపరర: దనవపద షరగఫ షపక

3751 NDX3031937
పపరర: దసరర భవరన గగజలల

94-243/211

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:81-21-1991
వయససస:66
లస: పప
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94-243/212

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:30
లస: ససస స
3783 NDX2302131
పపరర: అఖల షపక

94-243/215

94-243/218

94-243/1173

94-243/222

94-241/943

94-243/225

94-243/226

తసడడ:డ సదనదర
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:37
లస: పప

3793 NDX0674333
పపరర: జజనభబష షపక

3796 NDX2510303
పపరర: సలలక షపక

3799 SQX2007383
పపరర: సలక షపక

3802 NDX1439075
పపరర: యలససకన షపక

94-243/229

3805 NDX2510378
పపరర: ఖలససస షపక

94-242/958

3808 NDX2423333
పపరర: అబభదల అజమ షపక
తసడడ:డ అబభదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:41
లస: పప

3788 NDX0729095
పపరర: గగస మహమకద

94-243/220

3791 NDX2457166
పపరర: ఫరతమల షపక

94-243/221

3794 NDX2518397
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదబతన

94-241/942

తసడడ:డ వశశశశశరరవప ససదదబతన
ఇసటట ననస:81-21-1996
వయససస:28
లస: పప
94-243/223

3797 NDX2457208
పపరర: ఖలజజ షపక

94-243/224

తసడడ:డ రరఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1997
వయససస:23
లస: పప
95-24/684

3800 AP151000459165
పపరర: ఖలజజవల షపక�

94-242/959

తసడడ:డ పసదదమసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:70
లస: పప
94-243/227

3803 NDX2423317
పపరర: మలర క బబగస షపక

94-243/228

భరస : అబభదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:37
లస: ససస స
94-243/230

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:24
లస: పప
94-243/232

94-243/217

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1993
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అహమకద బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:58
లస: ససస స
3807 NDX1437798
పపరర: మహహమభద షపక

94-243/1174

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-21-1997
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:33
లస: ససస స
3804 MLJ3369162
పపరర: రజయలబబనస షపక

3790 NDX3027539
పపరర: ఇమలసబ షపక

3785 NDX0825323
పపరర: షపక ఇమలమబ�

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1997
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1997
వయససస:28
లస: పప
3801 NDX0973347
పపరర: షపక దదలర లద బబగస

94-243/219

తసడడ:డ మలబభససబబన
ఇసటట ననస:81-21-1995
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:81-21-1996
వయససస:25
లస: పప
3798 NDX0982595
పపరర: మభనర భబషర షపక

3787 NDX0983098
పపరర: అహకద భబషర షపక

94-243/214

భరస : బబబభ�
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అపలపర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1993/1
వయససస:56
లస: ససస స
3795 NDX2518405
పపరర: శవ పడసరద ససదద నబతష
స న

94-243/216

తలర : హహసపసన బ
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:65
లస: పప
3792 NDX2252401
పపరర: అకస రరననసర షపక

3784 NDX0825208
పపరర: షపక బబజ�

3782 NDX0966770
పపరర: షపక సరజదన కగసర

భరస : మహమకద గగస
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబభదలలర�
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : హహసపసన బ
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:31
లస: పప
3789 NDX3028420
పపరర: జన బబష షపక

94-243/213

భరస : అహకద బబషర
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగససయల షపక
ఇసటట ననస:81-21-1992
వయససస:36
లస: ససస స
3786 NDX0982751
పపరర: గగస భబషర షపక

3781 NDX0512103
పపరర: అపసర షపక

3806 NDX1707811
పపరర: తనజదదదన షపక

94-243/231

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:27
లస: పప
94-243/233

3809 NDX0982769
పపరర: యలససన పఠరన

94-243/234

తసడడ:డ హమద ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-1998
వయససస:69
లస: పప

Page 132 of 406

3810 NDX1892737
పపరర: అసరక షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-242/960

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:23
లస: ససస స
3813 MLJ1893296
పపరర: అబద బ షపక

94-242/963

94-242/966

94-242/968

94-243/237

94-242/972

94-243/238

94-243/241

భరస : గరయలస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:35
లస: ససస స

3823 NDX1881649
పపరర: హసరన బబనస షపక

3826 AP151000459169
పపరర: ససపతషకమలర ఎదసద

3829 NDX0955963
పపరర: జజనమభన షపక

3832 NDX0982611
పపరర: నజర భబషర షపక

94-242/975

3835 NDX0972810
పపరర: షపక గరలబ

94-242/970

3838 NDX3278801
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక
భరస : అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:55
లస: ససస స

3818 MLJ3368701
పపరర: నససమల షపక

94-242/967

3821 NDX1194299
పపరర: ఖలజజ రరహమతషననసరస

94-243/236

3824 AP151000462223
పపరర: ససతతషస ఎదసద

94-242/971

భరస : ససపతషకమలర
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/973

3827 NDX1585902
పపరర: పకకర సహ బ షపక

94-242/974

తసడడ:డ గరలబ సహ బ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:59
లస: పప
94-243/239

3830 NDX2301984
పపరర: ననరర హన షపక

94-243/240

భరస : కరజజవరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:66
లస: ససస స
94-243/242

3833 NDX2302511
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-243/243

తసడడ:డ పసదద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:72
లస: పప
94-242/976

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:74
లస: ససస స
94-242/1448

94-242/965

భరస : ఇమలమలస
ఇసటట ననస:81-21-2000
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మభలలర మహహదద న
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:69
లస: ససస స
3837 NDX3113347
పపరర: షకకర షపక

94-242/969

భరస : నజర బబషర
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రహహస
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:30
లస: పప
3834 NDX0967562
పపరర: షపక ససచదనబ

3820 MLJ3363348
పపరర: రఫస షపక

3815 NDX1576414
పపరర: అనశర బబషర షపక

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-21-2000
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రహహస
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:32
లస: ససస స
3831 NDX0896522
పపరర: షపక గగస మహహనసదదదన

94-243/235

తలర : ఖలమరరఎసనసర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : బబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2001
వయససస:40
లస: పప
3828 NDX0881334
పపరర: చషసస బబగస షపక

3817 NDX1951004
పపరర: బబ జజన షపక

94-242/962

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బభడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-2000
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ వల
ఇసటట ననస:81-21-2000
వయససస:46
లస: పప
3825 NDX1882738
పపరర: యసరడన బబషర షపక

94-242/964

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబబన� �
ఇసటట ననస:81-21-2000
వయససస:55
లస: ససస స
3822 NDX1194976
పపరర: ఇమలమలస SK

3814 NDX2302628
పపరర: ఖలజజ షపక

3812 MLJ3368651
పపరర: హబబన � షపక�

భరస : మహబ బబషర � �
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలన దర
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:41
లస: పప
3819 MLJ3368263
పపరర: మహబమబ� షపక�

94-242/961

భరస : జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలబభ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-1999
వయససస:45
లస: ససస స
3816 MLJ3363579
పపరర: మహబససబబన షపక

3811 MLJ3368669
పపరర: వహహదన షపక

3836 NDX0967455
పపరర: షపక ఖలసససబ

94-242/977

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:77
లస: ససస స
94-242/1499

3839 NDX3278819
పపరర: బబజఠ బఇవనచ షపక

94-242/1500

భరస : ననగభల మర వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:25
లస: ససస స
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3840 NDX2136621
పపరర: ఖలజజ నజమభదదదన షపక

94-243/244

తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:24
లస: పప
3843 NDX3031879
పపరర: రజయ సయద

94-243/1175

94-242/979

94-242/982

94-242/985

94-242/988

94-243/247

94-243/250

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:38
లస: పప

3853 NDX0877381
పపరర: అబభదల రజజక షపక�

3856 NDX2759280
పపరర: షపక ననగభల షరగఫ

3859 MLJ1890748
పపరర: ఉమకహన షపక

3862 NDX0967109
పపరర: షపక హబబభననసర

94-243/253

3865 NDX1437756
పపరర: సయఖద పసర షపక

94-242/986

3868 NDX1437749
పపరర: నయబ రసనల షపక
తసడడ:డ సరలలహ
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:48
లస: పప

3848 NDX0403337
పపరర: అఫసపపన షపక�

94-242/981

3851 NDX2303121
పపరర: పసదద లలలల అహమమకద షపక

94-242/984

3854 NDX0877373
పపరర: అబభదల ఫరరరక షపక�

94-242/987

తసడడ:డ అబభదల రహహస షపక�
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:44
లస: పప
94-241/1206

3857 NDX1757022
పపరర: మమలలల షపక

94-242/989

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:72
లస: పప
94-243/248

3860 NDX2251841
పపరర: ఆరగఫర షపక

94-243/249

భరస : అననసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:36
లస: ససస స
94-243/251

3863 AP151000462249
పపరర: తనహహరరన పఠరన

94-243/252

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:62
లస: ససస స
94-243/254

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:27
లస: పప
94-243/256

94-242/978

తసడడ:డ ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలబభ
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నయలబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:23
లస: పప
3867 NDX2251833
పపరర: అననసర బబషర షపక

94-242/983

భరస : పస. ఖలదరఅబభదల
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననయబ రసనల
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:44
లస: ససస స
3864 NDX2302446
పపరర: కరగమభలలర షపక

3850 NDX1439935
పపరర: ఖలజ షపక

3845 MLJ3368644
పపరర: షకకలలబబగస� షపక�

భరస : అహమకద�
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక చనన బబష
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:30
లస: ససస స
3861 NDX0967067
పపరర: షపక మభనన

94-242/980

తసడడ:డ అబభదల రహహస�
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననసహహబ � �
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:55
లస: పప
3858 NDX1439117
పపరర: నససన
డ షపక

3847 MLJ3368297
పపరర: ఖతజజబ� షపక�

94-243/246

భరస : బషసరఅహకద � �
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రధద
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన � �
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:38
లస: పప
3855 MLJ3363868
పపరర: అబభదలడహహస� షపక�

94-245/1172

భరస : అబభదలడహహస�
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:23
లస: పప
3852 MLJ1887561
పపరర: అలలసఫ� షపక�

3844 NDX3138161
పపరర: గరయలస షపక

3842 MLJ1885110
పపరర: సరదదక షపక

తసడడ:డ ససలలరరసబ
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:37
లస: పప

భరస : నజరఅహకద � �
ఇసటట ననస:81-21-2003
వయససస:45
లస: ససస స
3849 NDX1852814
పపరర: నజజస షపక

94-243/245

తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:28
లస: పప

భరస : వల సయద
ఇసటట ననస:81-21-2002
వయససస:19
లస: ససస స
3846 MLJ3368305
పపరర: అఖలలబబగస� షపక�

3841 NDX2136639
పపరర: ఖలజజ ఖసతషబభదదదన షపక

3866 MLJ1884030
పపరర: అబభదలలన దర పఠరన

94-243/255

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:35
లస: పప
94-243/257

3869 MLJ1883925
పపరర: జఫపఫ లలర పఠరన

94-243/258

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:48
లస: పప
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94-243/259

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:56
లస: పప
3873 NDX0967026
పపరర: షపక ఖలసససబ

94-243/261

94-243/264

94-243/267

94-243/270

94-243/273

94-242/990

94-243/275

భరస : అసకమకరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:81-21-2011
వయససస:36
లస: ససస స

3883 NDX0861344
పపరర: ఖలజజ మయనసదదదన షపక

3886 NDX2064582
పపరర: షబనన షపక

3889 NDX1689266
పపరర: దసరర ఏబమబరర

3892 NDX2160661
పపరర: వసగరపపరపప కకకషషవవణణ

94-242/993

3895 NDX2302107
పపరర: ననగ లకడక కరకరపరరస

94-243/271

3898 NDX2252393
పపరర: ససలలసనన షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2013
వయససస:26
లస: ససస స

3878 NDX0895680
పపరర: ఇటటకల మమరర కలమలరర�

94-243/266

3881 AP151000462214
పపరర: దయలమణణ వనననస

94-243/269

3884 NDX1302611
పపరర: పడసరద వనననస

94-243/272

తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:42
లస: పప
94-214/158

3887 NDX1954982
పపరర: ఇరరర ద షపక

94-243/274

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2008
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/991

3890 NDX2457034
పపరర: చసదడశశఖర పససపపలలటట

94-242/992

తసడడ:డ అపరలరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:81-21-2009
వయససస:37
లస: పప
94-235/213

3893 NDX3280864
పపరర: పరబడహక శరససస స వసగరపపరపప

94-235/216

తసడడ:డ ససబబయఖ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:81-21-2010
వయససస:68
లస: పప
94-243/276

భరస : రమణ కరకరపరరస
ఇసటట ననస:81-21-2010
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/278

94-243/263

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వసగరపపరపప పరబడహక శరససస స
ఇసటట ననస:81-21-2010
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2010
వయససస:55
లస: ససస స
3897 NDX1930438
పపరర: ఆదదలకడక చసదడగరరర

94-243/268

భరస : రరమభ ఏబమబరర
ఇసటట ననస:81-21-2009
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2009
వయససస:24
లస: ససస స
3894 MLJ3369147
పపరర: వజయకలమలరర ఆసదసకకరర�

3880 NDX0955914
పపరర: జజనకమక వనననస

3875 NDX0983114
పపరర: జలలన షపక

భరస : కకకషట ప ఫర�
ఇసటట ననస:81-21-2006
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2008
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:81-21-2009
వయససస:33
లస: ససస స
3891 NDX2089275
పపరర: సతనసర బ షపక

94-243/265

తసడడ:డ అబభదల రహహస
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అయనవవలకసరసన
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:52
లస: పప
3888 NDX2438489
పపరర: తరరమల పససపపలలటట

3877 NDX0770644
పపరర: సతఖవత ఇటటకల�

94-243/260

తసడడ:డ లలల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-2005
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-21-2007
వయససస:62
లస: ససస స
3885 NDX0854802
పపరర: ఖలససససరహహబ షపక

94-243/262

భరస : కలమలర�
ఇసటట ననస:81-21-2006
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81-21-2006
వయససస:46
లస: పప
3882 AP151000462213
పపరర: దననమక వనననస

3874 NDX0967042
పపరర: షపక ననరర హన

3872 NDX1954958
పపరర: ఆరరఫర షపక

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2005
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లలల అహకద
ఇసటట ననస:81-21-2005
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2005
వయససస:40
లస: పప
3879 NDX0861153
పపరర: కకకషట ప �ర ఐ�

94-243/1176

భరస : షపక చనన బబష
ఇసటట ననస:81-21-2004
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2005
వయససస:33
లస: ససస స
3876 NDX2438265
పపరర: ససభబన షపక

3871 NDX2924801
పపరర: షపక మభసతనజ

3896 NDX1908617
పపరర: కలమలరర దతవరరజ ననయభడడ

94-243/277

భరస : బబలలజ దతవరరజ ననయభడడ
ఇసటట ననస:81-21-2011
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/279

3899 NDX2252385
పపరర: మమమమభననసర షపక

94-243/280

భరస : శశశడన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2013
వయససస:32
లస: ససస స
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94-243/281

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2013
వయససస:41
లస: ససస స

3901 NDX2302487
పపరర: ససచదన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2013
వయససస:36
లస: పప

94-243/284 3904 NDX0840967
3903 NDX1954867
పపరర: బబల తడపపరసససదనరగ కకరపరటట
పపరర: బబగ రషసద

తలర : అనసగకహఎస కకరపరటట
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:26
లస: ససస స
3906 NDX1954891
పపరర: పరరమళ ఏదసద

94-243/287

94-243/290

94-243/293

94-242/994

94-242/997

94-242/1000

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2017
వయససస:44
లస: పప

3916 NDX0719252
పపరర: కవత� ఎదసద�

3919 NDX1669995
పపరర: అమరరననసర షపక

3922 AP151000459158
పపరర: ససనలలకమలర ఎదసద�

94-242/1002

3925 NDX1669953
పపరర: రవ కలమలర పప తషరరజ

94-243/294

3928 NDX1387125
పపరర: వహహద షపక
భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:30
లస: ససస స

3908 MLJ3368255
పపరర: హలమభననసర సయఖద

94-243/289

3911 NDX0840843
పపరర: ఎదసద బబబ పడమల

94-243/292

3914 NDX0024166
పపరర: యలససన బబగ షపక

94-243/295

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:43
లస: పప
94-242/995

3917 NDX1881326
పపరర: చటటటతలర ఏదసద

94-242/996

భరస : ససనల కలమలర ఏదసద
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/998

3920 NDX0403196
పపరర: శరగమణణ ఎదసద�

94-242/999

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:53
లస: ససస స
94-242/1001

3923 NDX1302595
పపరర: ససరఖ గరయతడ కకసడతటట

94-243/296

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:29
లస: ససస స
94-242/1003

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-21-2017
వయససస:26
లస: పప
94-243/298

94-243/286

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ కలమలర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-21-2017
వయససస:25
లస: ససస స
3927 NDX2510428
పపరర: ఖలజజ షపక

94-243/291

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబషర�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:33
లస: పప
3924 NDX1881516
పపరర: మమనక పప తషరరజ

3913 NDX1954222
పపరర: కకకషషస రరజ బరరధసర రరజ

3905 MLJ3368248
పపరర: అమననపరఖరర సయఖద

భరస : మహబససబబన
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:42
లస: ససస స
3921 NDX0839191
పపరర: మసరసనశల షపక�

94-243/288

తసడడ:డ శశషస రరజ బరరధసర రరజ
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన�
ఇసటట ననస:81-21-2016
వయససస:28
లస: ససస స
3918 NDX0876300
పపరర: వనసకటససనతపదదకన ఎదసద�

3910 NDX0840900
పపరర: ఎదసద అనసగకహస

94-243/283

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపడమ కలమలర
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:78
లస: ససస స
3915 NDX0547554
పపరర: రరజజశనన� షపక�

94-243/285

తసడడ:డ పపడమ కలమలర ఎదసద
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దదనస నవన బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:59
లస: ససస స
3912 AP151000462231
పపరర: అకకకమమన షపక

3907 NDX2510527
పపరర: పరరమళ ఎదసద

3902 NDX1437723
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2013
వయససస:39
లస: పప

భరస : యలససన
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమ కలమలర ఏదసద
ఇసటట ననస:81-21-2015
వయససస:44
లస: ససస స
3909 NDX1954859
పపరర: కకటటశశరమక బరరదసరరజ

94-243/282

3926 NDX2510360
పపరర: కగసర షపక

94-243/297

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2017
వయససస:39
లస: ససస స
94-242/1004

3929 NDX2304913
పపరర: రరజ తనదద

94-242/1005

భరస : అపరలల ననయభడడ తదదద
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:30
లస: ససస స
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3930 NDX1386762
పపరర: అనత యయదద స
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94-242/1006

భరస : ససధనకర బబబభ
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:32
లస: ససస స
3933 NDX2304459
పపరర: అపరలల ననయభడడ తదదద

3931 MLJ3368750
పపరర: లకడక జరటట �

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:46
లస: ససస స
94-242/1009

తసడడ:డ రరజ ననయభడడ తదదద
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:32
లస: పప

3934 NDX0982553
పపరర: హహసపసన షర షపక

తసడడ:డ జయరరవప � �
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:28
లస: ససస స
3942 NDX1593962
పపరర: సతఖవత నలలరమభతష
స

94-242/1018

94-242/1021

94-242/1024

94-242/1027

భరస : ససబబబ రరవప గకసదత
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:47
లస: ససస స

3946 NDX2282184
పపరర: వసశ వనలమల

3949 NDX2304517
పపరర: హహసపసన షపక

3952 AP151000459151
పపరర: సరరదర షపక�

94-243/299

3955 NDX1852772
పపరర: ససధనరరణణ గకసధత
భరస : ససబబబరరవప గకసధత
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:26
లస: ససస స

94-242/1032

3938 NDX2305274
పపరర: ననగమర బ షపక

94-242/1014

3941 MLJ3368289
పపరర: శరఖమల వనలమల

94-242/1019

94-242/1017

3944 MLJ3369139
పపరర: ససహససన� ఎదసద�

94-242/1020

భరస : ససవరరషనసదకలమలర � �
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:46
లస: ససస స
94-242/1022

3947 NDX1828484
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-242/1023

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:25
లస: పప
94-242/1025

3950 MLJ1887777
పపరర: ఇబడహహస� షపక�

94-242/1026

తసడడ:డ సరరదర � �
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:38
లస: పప
94-242/1028

3953 MLJ3363199
పపరర: భబసకరరరవప

94-242/1029

తసడడ:డ జజగభలల
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:70
లస: పప
94-242/1030

3956 MLJ3369055
పపరర: అఖలల� షపక�

94-242/1031

భరస : గగస బబషర� �
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:35
లస: ససస స

94-242/1033 3959 NDX1194968
3958 NDX1852723
పపరర: బబల వనసకట ససబబమక గజరశలర
పపరర: శవపడసరద గకసధద గకసదత

భరస : వనసకయఖ గరజరశలర
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:68
లస: ససస స

94-242/1011

భరస : పరపరరరవప వనలమల
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన�
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప వనలమల
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:21
లస: పప
3957 NDX1194281
పపరర: ననసరమక గకసదత

94-242/1016

తసడడ:డ అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప వనలమల
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:48
లస: పప
3954 NDX2302495
పపరర: ధనససజయ వనలమల

3943 AP151000462202
పపరర: అబదసననసర షపక�

3935 MLJ1884584
పపరర: ససధనకరబబబభ� ఎదసద�

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప వనలమల
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:28
లస: పప
3951 AP151000459150
పపరర: పరప రరవప వనలమల

94-242/1013

భరస : సరరదర�
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:59
లస: ససస స
3948 NDX1670042
పపరర: బబజ షపక

3940 NDX2304418
పపరర: మలధవ జజనననకకటట

94-242/1008

తసడడ:డ భబసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరకరశ షరరన జజనననకకటట
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర నలలరమభతష
స
ఇసటట ననస:81-21-2019
వయససస:43
లస: ససస స
3945 AP151000462203
పపరర: సససదరమక వనలరమల�

94-242/1010

తసడడ:డ మభసలయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:48
లస: పప
94-242/1015

3932 NDX1194232
పపరర: గభణసససదరర యయదద స

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2018
వయససస:33
లస: పప

94-242/1012 3937 MLJ3363108
3936 MLJ3363991
పపరర: ససవరష ఆనసద కలమలర� ఎదసద�
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జరటట �

3939 NDX1670018
పపరర: షరహహదన షపక

94-242/1007

94-242/1034

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: అహమకదనరష� షపక�
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94-242/1035

తసడడ:డ మహమకదచరస � �
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:37
లస: పప
3963 NDX2513406
పపరర: ససభబన బబషర షసచక

94-242/1038

94-242/1041

94-242/1044

94-242/1047

94-242/1050

94-242/1053

94-243/301

భరస : ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:54
లస: ససస స

3973 NDX1955253
పపరర: అఫసడన షపక

3976 NDX1330653
పపరర: గగసప షపక

3979 MLJ1888072
పపరర: మసరసనశల� షపక�

3982 NDX1439919
పపరర: అసక పఠరన

94-242/1057

3985 NDX2282119
పపరర: మమలలబ షపక

94-242/1048

3988 NDX0480202
పపరర: మహకద రఫస షపక�
తసడడ:డ ఆదస రఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:37
లస: పప

3968 MLJ1885102
పపరర: కలమలరర� పప తషరరజ�

94-242/1043

3971 NDX1194273
పపరర: నససమల SK

94-242/1046

3974 NDX0403097
పపరర: గభలలరరరబ� షపక�

94-242/1049

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:54
లస: ససస స
94-242/1051

3977 MLJ1889427
పపరర: షకకల� షపక�

94-242/1052

తసడడ:డ మసరసనశల � �
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:34
లస: పప
94-242/1054

3980 NDX2252369
పపరర: బబజద బ షపక

94-243/300

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1055

3983 NDX0481564
పపరర: బబచరరననసర బబగస షపక�

94-242/1056

భరస : ననరరల హద�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1058

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:36
లస: ససస స
94-242/1060

94-242/1040

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫపఫ లర ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:32
లస: ససస స
3987 NDX0481176
పపరర: ససలలసన షపక�

94-242/1045

తసడడ:డ ఫరగద � �
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:32
లస: పప
3984 NDX0481192
పపరర: రహహనన షపక�

3970 AP151000462196
పపరర: ఫరతమమన షపక�

3965 AP151000462199
పపరర: లకడక పప తషరరజ�

భరస : ఆసజనవయభలల � �
ఇసటట ననస:81-21-2024
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:34
లస: పప
3981 NDX2302461
పపరర: సరధదక షపక

94-242/1042

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:31
లస: పప
3978 NDX0983023
పపరర: గగస భబషర షపక

3967 AP151000459424
పపరర: నరసససహరరజ పప తషరరజ�

94-242/1037

భరస : నరసససహరరజ�
ఇసటట ననస:81-21-2023
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబబభ�
ఇసటట ననస:81-21-2028
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2029
వయససస:29
లస: ససస స
3975 NDX1955113
పపరర: సరదదక షపక

94-242/1039

తసడడ:డ ఏగయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2023
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఏసయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2024
వయససస:51
లస: ససస స
3972 NDX1955238
పపరర: బబజద బ షపక

3964 MLJ1885185
పపరర: ఆదదలకడక� పప తషరరజ�

3962 NDX2513513
పపరర: ననససరరననసర బబగస షసచక

తసడడ:డ ససభబన బబషర షసచక
ఇసటట ననస:81-21-2021
వయససస:37
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప � �
ఇసటట ననస:81-21-2023
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏగయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2023
వయససస:62
లస: ససస స
3969 AP151000462430
పపరర: చనగభరవమక పప తషరరజ�

94-242/1036

తసడడ:డ బబల వరయలఖ గకసదత
ఇసటట ననస:81-21-2020
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మహమలద షసచక
ఇసటట ననస:81-21-2021
వయససస:45
లస: పప
3966 AP151000462198
పపరర: పసద గభరరవమక పప తషరరజ�

3961 NDX1194950
పపరర: ససబబబ రరవప గకసదత

3986 NDX0967349
పపరర: పఠరన ఆషర

94-242/1059

భరస : జఫపరరలలర
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/1061

3989 NDX0024554
పపరర: ననరరల హహదన� షపక�

94-242/1062

తసడడ:డ ఆదస షఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:39
లస: పప
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3990 MLJ1883941
పపరర: అసకమకరరవప పప తషరరజ�

94-242/1063

తసడడ:డ ఏగయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:27
లస: పప

3991 NDX0024547
పపరర: ఆదస షఫస షపక

94-242/1064

తసడడ:డ జజన పసరర
ఇసటట ననస:81-21-2030
వయససస:61
లస: పప

3993 NDX2161313
పపరర: షమస సయఖద

94-242/1066

భరస : ఖలజజ సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:27
లస: ససస స

3994 NDX2131530
పపరర: బబజమల సయఖద

94-242/1069

భరస : సలలమ
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:33
లస: ససస స

3997 NDX0547653
పపరర: షసషషన� సయఖద�

94-242/1067

94-242/1072

తసడడ:డ అలర
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:35
లస: పప

4000 NDX0983007
పపరర: ఇసరకయల బబజ షపక

94-242/1070

94-242/1068

3998 NDX0551655
పపరర: ఖలజజ� సయఖద�

94-242/1071

తసడడ:డ జలలన�
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:34
లస: పప
94-242/1073

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:39
లస: పప

4002 NDX2623643
పపరర: మహబమబ బబషర సయఖద

3995 NDX0955922
పపరర: మభoతనజ సయఖద
భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జలలన�
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:60
లస: ససస స

3999 NDX0983072
పపరర: సలలస షపక

94-242/1065

భరస : మహబమబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరరకన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:29
లస: ససస స

3996 NDX0956052
పపరర: గగసఖ షపక

3992 NDX2115799
పపరర: ఆయయశర సయఖద

4001 NDX0551887
పపరర: జలలన� సయఖద�

94-242/1074

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:63
లస: పప

94-242/1310

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2031
వయససస:29
లస: పప

4003 NDX2043958
పపరర: భభవనవశశరర చలలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-242/1075

తసడడ:డ గగవసద చలలర
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:26
లస: ససస స
4006 NDX0956060
పపరర: రరహనన షపక

94-242/1078

94-242/1081

భరస : అబభదల ఫరరరక షపక�
ఇసటట ననస:81-21-2033
వయససస:35
లస: ససస స

94-242/1079

4010 NDX0967612
పపరర: షపక ఫరతమ

94-242/1084

4013 NDX1330661
పపరర: వవసకయఖ యనమల

94-242/1082

4016 NDX2457182
పపరర: పరఖరగ షపక
తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2033
వయససస:23
లస: ససస స

4008 NDX0967307
పపరర: సమక వనసకటలకడక

94-242/1080

4011 NDX1505025
పపరర: హసరరజ షపక

94-242/1083

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:31
లస: పప
94-242/1085

తసడడ:డ చతసచయఖ
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:63
లస: పప
94-242/1086

94-242/1077

భరస : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : వరమక
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:49
లస: పప
4015 NDX0880138
పపరర: షసహననజ షపక�

4007 MLJ3369220
పపరర: హససనన� షపక�

4005 NDX0967547
పపరర: షపక ఆససయల

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ� �
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:58
లస: ససస స
4012 NDX0982579
పపరర: వనసకటటశశరరర సమమక

94-242/1076

తలర : ఫరతమ
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:31
లస: ససస స
4009 NDX1329879
పపరర: పరరశత యనమల

4004 NDX0967596
పపరర: షపక షకకలల

4014 SQX1666015
పపరర: ననరరబషర మరర మఇభభ షపక

95-24/609

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2032
వయససస:22
లస: పప
94-243/302

4017 NDX1329887
పపరర: మలర క షపక

94-242/1087

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:27
లస: ససస స
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94-242/1088

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:34
లస: ససస స
4021 AP151000459138
పపరర: అలలరభక షపక�

94-242/1091

94-242/1449

94-242/1096

94-242/1099

94-242/1102

94-242/1105

94-243/304

తసడడ:డ ససలలర � �
ఇసటట ననస:81-21-2043
వయససస:34
లస: పప

4031 NDX2305027
పపరర: మసరసన బ షపక

4034 NDX0403162
పపరర: మభసతనజరబగస� షపక�

4037 NDX0395632
పపరర: జకకకయల� షపక�

4040 NDX2302099
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-243/307

4043 NDX2302305
పపరర: జకకకయ షపక

94-242/1100

4046 NDX2303428
పపరర: హజజరర బబగమ షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2044
వయససస:30
లస: ససస స

4026 NDX0824979
పపరర: షపక మభలకమక�

94-242/1095

4029 NDX1955519
పపరర: మభనర షపక

94-242/1098

4032 NDX0403246
పపరర: ఇసతయలజ� షపక�

94-242/1101

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:33
లస: ససస స
94-242/1103

4035 NDX0880716
పపరర: ఖలదరరబ� షపక�

94-242/1104

భరస : బకకకయల�
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:37
లస: ససస స
94-242/1106

4038 NDX2252435
పపరర: బబగస షపక

94-243/303

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/305

4041 NDX2252427
పపరర: అమనన బ షపక

94-243/306

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:62
లస: ససస స
94-243/308

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:39
లస: పప
94-242/1108

94-242/1093

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2040
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జకకరరయఖ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:31
లస: పప
4045 MLJ1896646
పపరర: మరరవల� షపక�

94-242/1097

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:35
లస: ససస స
4042 NDX2302248
పపరర: కమలల షపక

4028 NDX2131514
పపరర: బబజ బ షపక

4023 AP151000459140
పపరర: అబభదలడవపఫ షపక�

భరస : లలలలసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-21-2035
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబబభ� �
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:46
లస: ససస స
4039 NDX2252443
పపరర: మభసతనజ షపక

94-242/1094

భరస : పసద లలలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-2041
వయససస:34
లస: ససస స
4036 MLJ3369212
పపరర: అమననబ� సయఖద�

4025 NDX0825364
పపరర: షపక మననబ�

94-242/1090

తసడడ:డ ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2040
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అల బబగ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2040
వయససస:32
లస: పప
4033 NDX0403170
పపరర: బబగస� షపక�

94-242/1092

తసడడ:డ లలలలసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-21-2035
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2040
వయససస:23
లస: ససస స
4030 NDX1713958
పపరర: బబజ షపక

4022 AP151000459139
పపరర: మరరసరహహబ షపక�

4020 MLJ3363272
పపరర: జలలన� షపక�

తసడడ:డ ఆదసషఫస � �
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:29
లస: పప
4027 NDX1955592
పపరర: రరషక షపక

94-242/1089

భరస : ఆదసషపస�
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:81-21-2034
వయససస:41
లస: పప
4024 NDX2877074
పపరర: సప పస వల షపక

4019 AP151000462187
పపరర: రహసతషననసర షపక�

4044 NDX0395509
పపరర: కమలల� షపక�

94-242/1107

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-21-2042
వయససస:34
లస: పప
94-242/1109

4047 NDX2386829
పపరర: తహససన ఫసర దచశ బబచగ

94-242/1110

తసడడ:డ శరగఫ బబచగ
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:22
లస: ససస స
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4048 AP151000462180
పపరర: రబయల షపక

94-242/1111

భరస : శరగఫ బబచగ
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:47
లస: ససస స
4051 AP151000459136
పపరర: కరరమభలలరబబగ

94-242/1114

94-242/1117

94-242/1120

94-243/1177

94-242/1124

94-242/1127

94-242/1130

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:38
లస: పప

4061 NDX3028859
పపరర: మభసతనజ షపక

4064 NDX0967414
పపరర: సయఖద రరషక

4067 MLJ1888932
పపరర: ఖసరరరద� సయఖద�

4070 NDX1330695
పపరర: సనరఖ గణణష కకసడతటట

94-242/1133

4073 NDX0982496
పపరర: రఫస సయఖద

94-243/1178

4076 MLJ3363157
పపరర: జజన సయఖద�
తసడడ:డ రహసతషలర �
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:60
లస: పప

4056 AP151000462195
పపరర: పరరశత ఎనమల�

94-242/1119

4059 NDX0982546
పపరర: ననగరశశర రరవప సనరర

94-242/1122

4062 NDX2513380
పపరర: జజససకన సయఖద

94-242/1123

తసడడ:డ RAHAMATULLA సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:21
లస: ససస స
94-242/1125

4065 NDX0967257
పపరర: సయఖద షరజహ

94-242/1126

తసడడ:డ సయఖద జజన
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1128

4068 AP151000462177
పపరర: అరరదసననసరసయఖద�

94-242/1129

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:58
లస: ససస స
94-242/1131

4071 NDX0982488
పపరర: ఖలజజ మహహదద న సయఖద

94-242/1132

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:32
లస: పప
94-242/1134

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:34
లస: పప
94-242/1136

94-242/1116

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:33
లస: పప
4075 AP151000459133
పపరర: కరసతషలలర సయఖద

94-242/1121

భరస : రహసతషలలర � �
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:29
లస: పప
4072 NDX1330703
పపరర: శవ తతక

4058 NDX0982520
పపరర: ససరరష చసదడ సనరర

4053 AP151000459135
పపరర: అబభదలలరబబగ�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:34
లస: ససస స
4069 NDX1439885
పపరర: ఇజక మలధసఖ వవజసడర

94-242/1118

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:28
లస: ససస స
4066 NDX0956029
పపరర: గభలలరర షపక

4055 NDX2303550
పపరర: ససతమలక బబ ఛన

94-242/1113

తసడడ:డ ఈసనఫపబగ�
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:34
లస: పప
4063 NDX0967380
పపరర: సయఖద సరబహ

94-242/1115

భరస : పడసరద బబ ఛన
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప సనరర
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:60
లస: ససస స
4060 NDX3020997
పపరర: ససదనన షపక

4052 NDX0413294
పపరర: షరగఫపబగ�

4050 NDX0973743
పపరర: వజయ కలమలర పససడచస

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలరబబగ�
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరరష చసదడ
ఇసటట ననస:81-21-2047
వయససస:29
లస: ససస స
4057 NDX1930453
పపరర: లకడక సనరర

94-242/1112

తసడడ:డ షరగఫ బబచగ
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలరబబగ
ఇసటట ననస:81-21-2046
వయససస:42
లస: పప
4054 NDX0967331
పపరర: ససరర కలలలదతవ

4049 NDX1353523
పపరర: మరరర అల బబచగ

4074 NDX0982512
పపరర: ఖలజజ షపక

94-242/1135

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:38
లస: పప
94-242/1137

4077 AP151000459134
పపరర: రహసతషలలర సయఖద�

94-242/1138

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:69
లస: పప
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94-243/309

తసడడ:డ రహమ తషలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:21
లస: ససస స
4081 NDX2131506
పపరర: షబనన షపక

94-242/1139

94-242/1142

94-242/1144

94-242/1147

94-242/1151

94-242/1154

94-242/1156

భరస : మసనద ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:32
లస: ససస స

4091 NDX0967273
పపరర: షపక జజససకన

4094 AP151000462175
పపరర: మసరసన జ షపక�

4097 MLJ3363520
పపరర: మసరసనశల� షపక�

4100 NDX2387793
పపరర: షపక జబద

94-242/1159

4103 NDX0967232
పపరర: పఠరన షరమ పరగశన

94-242/1148

4106 NDX0403071
పపరర: అససఫర� షపక�
భరస : మహబమబబబషర�
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:47
లస: ససస స

94-242/1450
4086 NDX2917276
పపరర: సయద అబభదల ఖయభఖస సయద

4089 AP151000459130
పపరర: రహహమభదదదన షపక�

94-242/1146

4092 MLJ3368578
పపరర: మహబబ� షపక�

94-242/1150

భరస : మసరసనశల � �
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/1152

4095 NDX1330612
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-242/1153

తసడడ:డ మహబభవల
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:31
లస: పప
94-242/1155

4098 MLJ1888924
పపరర: జజనబబగస షపక

94-243/311

భరస : రహమభదదదన
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:33
లస: ససస స
94-242/1157

4101 NDX0973768
పపరర: జలలన షపక

94-242/1158

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-21-2053
వయససస:36
లస: పప
94-242/1160

భరస : షసషషర ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:28
లస: ససస స
94-242/1162

94-242/1141

తసడడ:డ జహహరరదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2050
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-21-2053
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:26
లస: ససస స
4105 NDX0967430
పపరర: పఠరన ననషరద

94-242/1145

తసడడ:డ మరరసరహహబ � �
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:53
లస: పప

భరస : షపక జజవద
ఇసటట ననస:81-21-2053
వయససస:23
లస: ససస స
4102 NDX1851733
పపరర: జజససకన షపక

4088 AP151000462176
పపరర: చతనసబ షపక�

4083 NDX2131480
పపరర: ఇరరరన బబషర షపక

తసడడ:డ సయద మభజబభల హహసపన
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:20
లస: పప

భరస : జహహరరదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:52
లస: పప
4099 NDX2387835
పపరర: షపక బబజ బ

94-242/1143

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అజమభదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2052
వయససస:42
లస: ససస స
4096 AP151000459129
పపరర: అజమభదదదన షపక�

4085 AP151000459147
పపరర: బబబభ షపక�

95-24/610

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబభదలడసనల�
ఇసటట ననస:81-21-2050
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రసనల�
ఇసటట ననస:81-21-2050
వయససస:43
లస: పప
4093 AP151000462174
పపరర: షమమభన షపక�

94-242/1140

తసడడ:డ అబన�
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ � �
ఇసటట ననస:81-21-2050
వయససస:36
లస: ససస స
4090 MLJ3363744
పపరర: బబజ షపక�

4082 NDX1329895
పపరర: షకకలల షపక

4080 SQX1896299
పపరర: రజయల షపక

తసడడ:డ ససదనన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మజబభల హసన
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:41
లస: పప
4087 MLJ1888916
పపరర: షకకలల� షపక�

94-243/310

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2048
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2049
వయససస:29
లస: ససస స
4084 NDX1330679
పపరర: మభజబభల హసన సయఖద

4079 NDX2252377
పపరర: రజయల షపక

4104 NDX0729053
పపరర: ఫరతమల షపక�

94-242/1161

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:32
లస: ససస స
94-242/1163

4107 MLJ1894393
పపరర: లలతకలమలరర ఆతకకకరర� �

94-242/1164

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:49
లస: ససస స
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4108 AP151000462172
పపరర: జజనబ షపక

94-242/1165

భరస : మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:52
లస: ససస స
4111 NDX0738955
పపరర: సలస మలలక షపక�

94-242/1168

94-242/1172

94-242/1175

94-242/1178

94-242/1180

94-242/1183

94-242/1186

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:25
లస: పప

4121 NDX2825974
పపరర: అబభదల రరహమన షపక

4124 NDX1330687
పపరర: ననగరరజ తతక

4127 NDX2305134
పపరర: సబనన షపక

4130 MLJ3368628
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక�

94-242/1452

4133 NDX2825024
పపరర: వజయ కకసడతటట

94-242/1451

4136 NDX2304749
పపరర: మసరసన వరల షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:47
లస: పప

4116 AP151000462170
పపరర: ఖరఖరరననసర బబగస పఠరన�

94-242/1174

4119 NDX2305290
పపరర: మలబనన సయఖద

94-242/1177

4122 NDX0481598
పపరర: తషలసస పప ననటటట �

94-242/1179

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2059
వయససస:38
లస: ససస స
94-242/1181

4125 NDX0394643
పపరర: దసరరరపరడసరద కలలర పలర �

94-242/1182

తసడడ:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:81-21-2059
వయససస:47
లస: పప
94-242/1184

4128 NDX2305217
పపరర: అమనన షపక

94-242/1185

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2060
వయససస:62
లస: ససస స
94-242/1187

94-242/1188
4131 NDX1851659
పపరర: ఇలయలస షరగఫ మహమకద

తసడడ:డ గభలలస హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2061
వయససస:51
లస: పప
94-242/1453

భరస : రమభలల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2061
వయససస:71
లస: ససస స
94-242/1190

94-242/1170

తసడడ:డ అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2057
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇలయలస షరరఫ�
ఇసటట ననస:81-21-2061
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరణణయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:81-21-2061
వయససస:86
లస: పప
4135 NDX2304822
పపరర: రగషణ షపక

94-242/1176

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2060
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2060
వయససస:46
లస: పప
4132 NDX2825073
పపరర: రమభలల కకసడతటట

4118 NDX0394841
పపరర: రజజరఖలన పఠరన�

4113 NDX0739458
పపరర: షసషతర ఖలన పఠరన

భరస : రజజఖలన�
ఇసటట ననస:81-21 -2055
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-21-2059
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:81-21-2059
వయససస:77
లస: పప
4129 NDX2161347
పపరర: జలలన షపక

94-242/1173

తసడడ:డ అబభదల అఫసజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2057
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2059
వయససస:47
లస: ససస స
4126 AP151000459125
పపరర: ససబబబరరవప కలలర పలర �

4115 NDX0729160
పపరర: షరరకలల� పఠరన�

94-242/1167

తసడడ:డ మసనద రరహమలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదరరన న�
ఇసటట ననస:81-21 -2055
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అహకద అల ఖలన
ఇసటట ననస:81-21-2057
వయససస:37
లస: పప
4123 AP151000462165
పపరర: వనసకటరమణ కలలర పలర �

94-242/1169

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:81-21-2055
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక�
ఇసటట ననస:81-21-2055
వయససస:35
లస: పప
4120 NDX0973644
పపరర: అసజజద అల ఖలన పఠరన

4112 NDX0394882
పపరర: మసరసనశల షపక

4110 NDX1852673
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ అజమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబభసభబన
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఫరగదనస�
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:57
లస: పప
4117 NDX0739383
పపరర: పఠరన ససభబన�

94-242/1166

భరస : మససల�
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-21-2054
వయససస:32
లస: పప
4114 NDX0395228
పపరర: మలబభససబబన షపక�

4109 NDX0729038
పపరర: తజననసర పఠరన�

4134 NDX1194208
పపరర: ఫరతమల SK

94-242/1189

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/1191

4137 NDX2873354
పపరర: ఫరఠరఆమల బ షపక

94-242/1454

భరస : మలభభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:69
లస: ససస స
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94-242/1455

భరస : బబజ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:36
లస: ససస స
4141 NDX1329903
పపరర: జరరగన షపక

94-243/1082

తసడడ:డ మలబభసరహహబ
ఇసటట ననస:81-21-2063
వయససస:44
లస: పప
94-242/1193

భరస : చనసద బబషర
ఇసటట ననస:81-21-2064
వయససస:29
లస: ససస స
4144 NDX1194190
పపరర: శరసతకలమలరర కకటటరరకక

4139 NDX2713444
పపరర: బబజ బబబభ షపక

4142 NDX0880781
పపరర: అహకద� షపక�

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:81-21-2066
వయససస:34
లస: ససస స

4145 MLJ1894872
పపరర: ఏససకలమలరర� బతష
స ల�

94-242/1194

94-3/1269

4148 NDX2282085
పపరర: అనస ఫరతమల మహమకద

94-242/1197

94-242/1199

తసడడ:డ ఇలయజ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2067
వయససస:23
లస: ససస స

4150 NDX1882316
పపరర: ఈనసస షరగఫ మహమకద

4151 NDX1376136
పపరర: షపక ననజరరణ

తసడడ:డ ఇలయలస మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2067
వయససస:30
లస: పప
4153 NDX1376151
పపరర: రహసతషననసర షసచక
భరస : ఘన షసస డ
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:57
లస: ససస స
4156 NDX1883462
పపరర: మభబన షపక

94-242/1202

94-242/1205

తసడడ:డ ననగ పప తష రరజ కకన
ఇసటట ననస:81-21-2069
వయససస:30
లస: పప

94-241/947

4160 MLJ1887611
పపరర: జరచలలబద న� షపక�

94-242/1456

4163 NDX1439851
పపరర: లకడక పరరశత కళళపలర

94-242/1203

4166 MLJ1896935
పపరర: సరయపడసరద� కలలర పలర �
తసడడ:డ రరధనకకషష� �
ఇసటట ననస:81-21-2069
వయససస:36
లస: పప

94-242/1200

4152 NDX1706078
పపరర: జజకకరరననష షపక

94-241/945

4155 AP151000456625
పపరర: సయఖలల గసటబ

94-241/948

4158 NDX0402917
పపరర: గగససయల బబగస షపక�

94-242/1204

భరస : కరరమభలలర�
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:41
లస: ససస స
94-242/1206

4161 NDX0394676
పపరర: అలలరఉదదదన� షపక�

94-242/1207

తసడడ:డ షసషషదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:35
లస: పప
94-242/1208

భరస : సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:81-21-2069
వయససస:33
లస: ససస స
94-242/1210

4149 NDX2386811
పపరర: ఆఫసడన మహమకద

తసడడ:డ గగపయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షసషషదదదన � �
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:55
లస: ససస స
4165 NDX2089408
పపరర: పరసస బబబభ కకన

4157 NDX1883397
పపరర: అఫససరన షపక

94-242/1198

భరస : హహసపసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అలలరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షసషషదదదన�
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:67
లస: ససస స
4162 NDX3052529
పపరర: అశకఫపననసర షపక

94-241/944

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:30
లస: పప

భరస : జరచలరబబబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:25
లస: ససస స
4159 AP151000462159
పపరర: హససరరలన షపక�

4154 NDX0830422
పపరర: ననగమర షపక

4146 NDX0402925
పపరర: మరరయమక బతష
స ల�

భరస : ఈనసస షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2067
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:81-21-2068
వయససస:32
లస: ససస స
94-241/946

94-242/1195

భరస : దతవదనస�
ఇసటట ననస:81-21-2066
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇలయలస షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2067
వయససస:23
లస: ససస స
94-242/1201

4143 NDX0892133
పపరర: అబభదలడజజక� షపక�
తసడడ:డ అహమకద�
ఇసటట ననస:81-21-2064
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరసతన రరవప� �
ఇసటట ననస:81-21-2066
వయససస:40
లస: ససస స

4147 NDX2387090
పపరర: అనస ఫరతమల మహమకద

94-242/1192

భరస : హసదద
ఇసటట ననస:81-21-2064
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక�
ఇసటట ననస:81-21-2064
వయససస:33
లస: పప
94-242/1196

4140 NDX1329911
పపరర: పరరశన షపక

4164 AP151000462490
పపరర: ససశల కలలర పలర �

94-242/1209

భరస : రరధనకకషష�
ఇసటట ననస:81-21-2069
వయససస:60
లస: ససస స
94-242/1211

4167 AP151000459119
పపరర: రరదనకకషష కలలర పలర �

94-242/1212

తసడడ:డ గగపరల�
ఇసటట ననస:81-21-2069
వయససస:62
లస: పప

Page 144 of 406

4168 NDX2115831
పపరర: అలలఖఖ అసదచ
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94-242/1213

భరస : హహమసత కలమలర అసదచ
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:24
లస: ససస స
4171 AP151000462156
పపరర: రరమససతమక అసదచ�

94-242/1216

94-242/1219

94-242/1222

94-242/1225

94-243/1179

94-242/1229

94-242/1231

తసడడ:డ సననపసరర�
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:34
లస: పప

94-242/1221

4178 NDX2304202
పపరర: మహబభననసర షపక

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:81-21-2071
వయససస:45
లస: ససస స
94-242/1223

4181 NDX2302834
పపరర: మలబభ ససభబన షపక

4184 NDX2251569
పపరర: మసరసన వరల షపక

4187 NDX2660397
పపరర: ఖలశసబ షపక

4190 AP151000462155
పపరర: అలలరబ�

94-242/1234

4193 NDX0739581
పపరర: ఫరరయ న షపక�

94-242/1226

4196 AP151000462064
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2076
వయససస:52
లస: ససస స

94-242/1224

4182 NDX1437863
పపరర: మసరసన వల షపక

94-242/1227

తసడడ:డ ఖమల సర
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:56
లస: పప
94-244/28

4185 NDX0024109
పపరర: అ�ఁరహర� షపక�

94-242/1228

తసడడ:డ బశ�
ఇసటట ననస:81-21-2073
వయససస:35
లస: పప
94-241/1072

4188 NDX0729830
పపరర: ఆయయషర షపక�

94-242/1230

భరస : ఫరరయ న�
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:30
లస: ససస స
94-242/1232

4191 NDX1330729
పపరర: ససబబన షపక

94-242/1233

తసడడ:డ చనన పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:28
లస: పప
94-242/1235

తసడడ:డ జజనమయల�
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:33
లస: పప
94-242/1237

4179 NDX2305365
పపరర: కలరరరద షపక
భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననపసరర�
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:30
లస: పప
4195 NDX0394742
పపరర: కరనబబషర� షపక�

4176 NDX0548818
పపరర: షకకర షపక�

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-21-2074
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సదనదస హహససచసన
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:30
లస: ససస స
4192 NDX1330737
పపరర: సదనదస హహససచసన షపక

94-242/1220

తసడడ:డ కమల సబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:81-21-2073
వయససస:41
లస: పప
4189 NDX1329937
పపరర: జజన బబగస షపక

94-242/1218

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:33
లస: పప
4186 NDX0861211
పపరర: మహమకద గగస షపక�

4173 NDX0024521
పపరర: వనసకట ననరరయణ మమరరస�
చసకకల�
తలర : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:51
లస: ససస స
4183 NDX3148046
పపరర: అమలనసలర షపక

4175 AP151000459120
పపరర: రవకలమలర అసదచ�

94-242/1215

94-242/1217

తసడడ:డ శకరరమయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2072
వయససస:25
లస: ససస స
4180 NDX1438937
పపరర: కలరరరద షపక

4172 NDX0973651
పపరర: వనసకట హహమసత కలమలర

4170 NDX0967133
పపరర: చసకకల ధనలకడక

భరస : సతఖకలమలర
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:27
లస: పప

తలర : మసగ రరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:37
లస: పప
4177 NDX2303501
పపరర: సప �ఁసయ షపక

94-242/1214

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర�
ఇసటట ననస:81-21-2070
వయససస:42
లస: ససస స
4174 NDX0024539
పపరర: సతఖ కలమలర చసకకల�

4169 NDX1576448
పపరర: రమజ షపక

4194 NDX0729194
పపరర: కరగస మమలల�

94-242/1236

తసడడ:డ హహహదర�
ఇసటట ననస:81-21-2075
వయససస:34
లస: పప
94-242/1238

4197 NDX1576455
పపరర: ససభబన షపక

94-242/1239

తసడడ:డ ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-21-2076
వయససస:29
లస: పప

Page 145 of 406

4198 NDX0973677
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక
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94-242/1240

తసడడ:డ ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-21-2076
వయససస:32
లస: పప
4201 NDX1576406
పపరర: హససన సయఖద

94-242/1241

94-242/1244

94-242/1247

94-242/1250

94-242/1253

94-242/1256

94-238/1185

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప

4211 AP151000459117
పపరర: గగస షపక�

4214 NDX0967117
పపరర: షపక ఫరతమ

4217 MLJ3363546
పపరర: మహబమబబబషర� షపక�

4220 NDX2282192
పపరర: సలలక షపక

94-242/1260

4223 NDX3197159
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-242/1251

4226 NDX3202173
పపరర: అబభదల రజజక షపక
తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప

4206 NDX1329945
పపరర: జబబదన సయఖద

94-242/1246

4209 NDX1330745
పపరర: పసద చనసద బబషర సయఖద

94-242/1249

4212 NDX1353499
పపరర: నససమ బబగస పఠరన

94-242/1252

తసడడ:డ షరకకరరననసర
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:26
లస: ససస స
94-242/1254

4215 NDX2161354
పపరర: ఇమసబ షపక

94-242/1255

భరస : అలలర బక షపక
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:72
లస: ససస స
94-242/1257

4218 NDX3182862
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-224/1362

Deleted

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప
94-242/1258

4221 NDX0402909
పపరర: మభసతనజరబగస షపక�

94-242/1259

భరస : మభజతనసహహబ�
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:51
లస: ససస స
94-243/1181

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప
94-243/1183

94-242/1243

తసడడ:డ భమరగ ససచదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మభజబ
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:35
లస: పప
4225 NDX3165057
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-242/1248

తసడడ:డ అలలరభక � �
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప
4222 MLJ3364171
పపరర: నజబ షపక

4208 NDX1576422
పపరర: నజర హహసపసన సయఖద

4203 NDX0730564
పపరర: మహబమబబ షపక�

భరస : చనసద బబషర
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖలజ
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:35
లస: పప
4219 NDX3182961
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-242/1245

తసడడ:డ బభడతసరహహబ�
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:72
లస: పప

భరస : అనల�
ఇసటట ననస:81-21-2078
వయససస:33
లస: ససస స
4216 NDX0896662
పపరర: జరషట అనల�

4205 MLJ1895507
పపరర: మభసతనజ� షపక�

94-243/1180

భరస : జజబర�
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర జజన
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:44
లస: పప
4213 NDX0841163
పపరర: జరషట లకడక�

94-242/1242

భరస : మహబమబబబషర� �
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస � �
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:33
లస: పప
4210 NDX0973628
పపరర: జబర మహకద

4202 NDX2049535
పపరర: ఖలదర బ షపక

4200 NDX3060902
పపరర: మలబభల షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2076
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపర బబచగ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జబబర � �
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:35
లస: ససస స
4207 MLJ3364122
పపరర: జజబర� షపక�

94-242/1457

తసడడ:డ ననగభర మర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2076
వయససస:30
లస: పప

భరస : నజర హహసపసన
ఇసటట ననస:81-21-2077
వయససస:30
లస: ససస స
4204 MLJ1891936
పపరర: ఆరరఫర� షపక�

4199 NDX3025756
పపరర: ససభబన షపక

4224 NDX3205309
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-243/1182

తసడడ:డ మభజబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2079
వయససస:19
లస: పప
94-243/1184

4227 NDX2131688
పపరర: ఫరగయన ఆయయషర సయఖద

94-242/1261

తసడడ:డ హసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:23
లస: ససస స
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4228 NDX1863415
పపరర: బబజ షపక
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94-242/1262

తలర : బలకష షపక
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:28
లస: ససస స
4231 NDX2131605
పపరర: జజన బబగస సయఖద

94-242/1265

94-242/1268

94-242/1271

94-242/1274

94-243/312

94-242/1459

94-243/314

భరస : సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:81-22-877
వయససస:64
లస: ససస స

4241 NDX2062511
పపరర: మహమకద ఖలజజ షపక

4244 NDX2064558
పపరర: జలలల షపక

4247 NDX2064566
పపరర: బబజబబబభ షపక

4250 NDX0728857
పపరర: ఫరతమల షపక�

94-243/1083

4253 NDX2747137
పపరర: నగరజ పససపపలలటట

94-242/1275

4256 NDX1374214
పపరర: అననరరధ కరటటబబ యన
భరస : వనసకట ననసరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:25
లస: ససస స

4236 NDX1353481
పపరర: కరరమమలలర షపక

94-242/1270

4239 NDX1955279
పపరర: దసస గరరర షపక

94-242/1273

4242 NDX0480293
పపరర: శశషయఖ పస�

94-242/1276

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2081
వయససస:48
లస: పప
94-214/159

4245 NDX2825958
పపరర: తహహరరనసర పటబన

94-242/1458

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2142
వయససస:59
లస: ససస స
94-243/1185

4248 NDX1302991
పపరర: నసరసర షపక

94-243/313

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-21-2177
వయససస:27
లస: పప
94-243/315

4251 NDX2750289
పపరర: షమన షపక

94-243/1186

భరస : షసచదన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2196
వయససస:26
లస: ససస స
94-243/1198

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:81-22-21/49
వయససస:37
లస: పప
94-236/607

94-242/1267

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:81-21-2195
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:81-22-21
వయససస:27
లస: ససస స
4255 AP151000447243
పపరర: రహమత బ� షపక�

94-242/1272

భసధసవప: షబబనన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ ఆవపడడరర
ఇసటట ననస:81-21-2191
వయససస:24
లస: పప
4252 NDX2697589
పపరర: మణణ బసడడ

4238 MLJ1888767
పపరర: హసనసయఖద� �

4233 NDX0402891
పపరర: జజనబ� షపక�

తసడడ:డ షమమ
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-21-2141
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2142
వయససస:30
లస: పప
4249 NDX1865171
పపరర: అభలలష రరడడడ ఆవపడడరర

94-242/1269

తసడడ:డ రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-21-2081
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆహమకద
ఇసటట ననస:81-21-2118
వయససస:29
లస: ససస స
4246 NDX2825081
పపరర: జఫరరలలర ఖలన షపక

4235 NDX2161420
పపరర: నసరసర షపక

94-242/1264

భరస : అనఫ�
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర � �
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:45
లస: పప

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:81-21-2081
వయససస:42
లస: ససస స
4243 NDX0956011
పపరర: ఇసతయలజ సయఖద

94-242/1266

తసడడ:డ నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఫజలలలలర�
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:37
లస: పప
4240 NDX0481283
పపరర: అనసనరఖ పస�

4232 NDX1955402
పపరర: అమరరననసర షపక

4230 MLJ1891969
పపరర: జజనబబగస� సయఖద�

భరస : హసన � �
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:23
లస: పప
4237 NDX0739037
పపరర: జఫరరలలర షపక�

94-242/1263

భరస : జఫపఫ లలర షపక
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-21-2080
వయససస:43
లస: ససస స
4234 NDX2161271
పపరర: అబభదల గఫరర సయఖద

4229 NDX0729376
పపరర: ఫసచజజ షపక

4254 NDX0480236
పపరర: సతఖననరరయణ నసససకర

94-243/316

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప నసససకర
ఇసటట ననస:81-22-215
వయససస:56
లస: పప
94-243/317

4257 NDX0547349
పపరర: గభరరవమక కర

94-243/318

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:42
లస: ససస స
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94-243/319

తసడడ:డ ఎగయఖ వరర
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:24
లస: పప
4261 NDX0480087
పపరర: శకనవరసరరవప పస

94-243/322

94-244/29

94-243/325

94-243/328

94-243/1188

94-243/332

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-22-2084
వయససస:42
లస: ససస స
4279 NDX0512186
పపరర: ససజజత మభకలక

94-243/335

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:24
లస: ససస స

94-243/326

4271 AP151000459304
పపరర: డతనయలలలల వవల

4274 NDX3024312
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకమకన
బబ యన
భరస : మహహశ కకమకన బబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2083
వయససస:32
లస: ససస స
4277 NDX0405555
పపరర: ఆదదలకడక కకసడన

4280 NDX0481317
పపరర: శరసత కలమలరర లకలమలరపప

94-243/338

4283 NDX1383538
పపరర: ఫరరక సయఖద

94-243/329

4286 NDX1568031
పపరర: జజఖత శరఖమమరర
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:39
లస: ససస స

4266 NDX2302008
పపరర: ససలలచన వరగన

94-243/324

4269 NDX2252054
పపరర: భబసకర మదదస

94-243/327

4272 AP151000462386
పపరర: లకడక కకమకనబబ యన

94-243/330

భరస : రరమభలల
ఇసటట ననస:81-22-2083
వయససస:58
లస: ససస స
94-243/1189

4275 NDX0548438
పపరర: శరసతకలమలరర గసగరససటట

94-243/331

భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-22-2084
వయససస:31
లస: ససస స
94-243/333

4278 NDX0716225
పపరర: ఆసజనవయభలల గసగరశశటట

94-243/334

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2084
వయససస:36
లస: పప
94-243/336

4281 AP151000462284
పపరర: రరఘవమక యరకబబ తషల

94-243/337

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:72
లస: ససస స
94-243/339

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:28
లస: పప
94-243/341

94-243/1187

తసడడ:డ కకషష మదదస
ఇసటట ననస:81-22-2082
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట హరరగగపరల
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:23
లస: పప
4285 NDX1707829
పపరర: అమరరన షపక

4268 MLJ1899178
పపరర: నవన మదదస

4263 NDX2719789
పపరర: మర షపక

భరస : రరఘవ శరక వరగన
ఇసటట ననస:81-22-2081
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2084
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:38
లస: ససస స
4282 NDX2116128
పపరర: ఫయలజ సయఖద

94-242/1277

తసడడ:డ బబ సఫ
ఇసటట ననస:81-22-2082
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమభలల కకమకన బబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2083
వయససస:35
లస: పప
4276 NDX1071646
పపరర: బబజబ సయఖద

4265 NDX1439992
పపరర: ఖలశస షపక

94-243/321

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2001
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-22-2082
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2082
వయససస:42
లస: పప
4273 NDX3031630
పపరర: మహహశ కకమకన బబ యన

94-243/323

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-22-2042
వయససస:26
లస: పప

భరస : సససదరధనరర చనరర వరగన
ఇసటట ననస:81-22-2081
వయససస:73
లస: ససస స
4270 MLJ1899186
పపరర: కకషష మదదస

4262 NDX1374198
పపరర: పరలసకయఖ కరటటబబ యన

4260 NDX0553024
పపరర: యగయఖ కర

తసడడ:డ ఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:81-22-2013
వయససస:27
లస: పప
4267 NDX2301992
పపరర: వరలకడక వరగన

94-243/320

తసడడ:డ పరలసకయఖ
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అచసఖత
ఇసటట ననస:81-22-1954
వయససస:48
లస: పప
4264 NDX2301695
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ బబపరతష

4259 NDX1374206
పపరర: నరసయఖ కరటటబబ యన

4284 NDX1383546
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

94-243/340

తసడడ:డ మహకద సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2085
వయససస:58
లస: పప
94-243/342

4287 AP151000462283
పపరర: ససనత యరకబబ తషల

94-243/343

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:42
లస: ససస స
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4288 NDX0770594
పపరర: అమతనబ మహమకద

94-243/344

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:46
లస: ససస స
4291 NDX0955948
పపరర: మసరసన బ షపకరక

94-243/347

94-243/350

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:29
లస: పప
4300 NDX1036482
పపరర: ననగమర షపక

94-243/356

94-243/1043

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:24
లస: పప
4309 NDX3024379
పపరర: జయ శక కకసకరపపడడ

94-243/1190

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:29
లస: ససస స

4298 NDX2302271
పపరర: జజన బబషర షపక

94-243/354

94-244/30

94-243/357

4304 NDX2510444
పపరర: జరగనన షపక

94-243/359

94-243/362

4299 NDX1036409
పపరర: ననగమర వల షపక

94-243/355

4302 NDX0861237
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-243/358

4305 NDX2302222
పపరర: కకశశర బబబభ ధనళపరళళ

94-243/360

4308 NDX0896621
పపరర: షపక ననర అహమకద

94-243/363

తసడడ:డ అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:57
లస: పప
94-243/1191

4313 NDX2301703
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ బబపరతష

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:65
లస: ససస స

94-243/352

తసడడ:డ ససబబ రరవప ధనళపరళళ
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:22
లస: పప

4307 NDX0024315
పపరర: ఇబడహహస షపక

4316 NDX2052397
పపరర: హజజరర బ షపక

4296 NDX1954271
పపరర: ససబబన షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:50
లస: పప

4311 NDX3171758
పపరర: మమనక దసలపలర

94-243/1192

తసడడ:డ ససబబ రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:19
లస: ససస స
94-244/31

తసడడ:డ మలర రరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:41
లస: పప
94-243/365

94-243/349

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:32
లస: పప

4301 AP151000459213
పపరర: అసకకరరడడడ యరకబబ తషల

4310 NDX2773760
పపరర: వరరసదడ చరగ కకసకకపపడడ

4293 NDX0825281
పపరర: శరఖమమరర సతఖవత

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ బబబభ కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:34
లస: ససస స
4315 NDX1071737
పపరర: షరరకల పఠరన

94-243/351

తసడడ:డ ఫకలకదదన
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరరశ బబబభ కకసకరపపడడ
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:41
లస: ససస స
4312 NDX2301729
పపరర: ససత బబపరతష

4295 NDX2164283
పపరర: యలర యఖ డడగజరమపపడడ

భరస : ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2088
వయససస:21
లస: ససస స
94-243/361

94-243/346

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కరగమభలలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-22 2086
వయససస:25
లస: పప
4306 NDX2252088
పపరర: ఫకలకదదదన షపక

94-243/348

తసడడ:డ ఖలదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:35
లస: పప
4303 NDX1707803
పపరర: అజజహ రరదదదన మహమకద

4292 NDX0770610
పపరర: రరజరశశరర కకరపరటట�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర డడగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:25
లస: పప
94-243/353

4290 NDX0770669
పపరర: లకడక కకరపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:22
లస: పప
4297 NDX1036714
పపరర: భవరన బబబభ దతవర

94-243/345

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2086
వయససస:69
లస: ససస స
4294 NDX2251882
పపరర: ఏళ వరయఖ దసగజరమపపడడ

4289 NDX1071661
పపరర: గగససయల షపక

4314 NDX1756248
పపరర: ఆతక అసజస షపక

94-243/364

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:24
లస: ససస స
94-243/366

4317 NDX2062495
పపరర: జలలన షపక

94-243/367

తసడడ:డ షపక బబషర
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:35
లస: పప
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4318 AP151000459295
పపరర: ననగభలకర పఠరన

94-243/368

తసడడ:డ ఇమలననస
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:41
లస: పప
4321 NDX1071653
పపరర: పదక ధనళపరళళ

94-243/370

94-243/373

94-245/1173

94-243/375

94-243/378

94-243/380

94-243/383

తసడడ:డ ఖలససస పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:59
లస: పప

4331 NDX1954255
పపరర: చసద బబషర షపక

4334 NDX1036359
పపరర: పరమమశశర రరడడడ గసగరరరడడడ

4337 NDX1343417
పపరర: చనసదదన పఠరన

4340 NDX0546671
పపరర: బబగస షపక

94-243/386

4343 NDX0829903
పపరర: పఠరన భబషర

94-243/376

4346 NDX1036649
పపరర: బబబమలలల షపక
తసడడ:డ అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:74
లస: పప

94-243/1194

4329 NDX1954156
పపరర: జలలఖ షపక

94-243/374

4332 NDX1071729
పపరర: అననషర గసగరరరడడడ

94-243/377

భరస : పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2092
వయససస:29
లస: ససస స
94-243/379

4335 NDX2409936
పపరర: హజజరర బ షపక

94-242/1280

భరస : బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:26
లస: ససస స
94-243/381

4338 NDX1071604
పపరర: ఫరతమల షపక

94-243/382

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:29
లస: ససస స
94-243/384

4341 NDX2116839
పపరర: నససరరదదదన షపక

94-243/385

తసడడ:డ బబబభలలల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:23
లస: పప
94-243/387

తసడడ:డ ఘన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:32
లస: పప
94-243/389

4326 NDX2769230
పపరర: ఫరరరనన షపక

భరస : చనసద బబషర
ఇసటట ననస:81-22-2091
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబబభలలల
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభలలల
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:27
లస: పప
4345 NDX2302230
పపరర: ఘన పఠరన

94-242/1279

తసడడ:డ ఘన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:35
లస: ససస స
4342 NDX1437913
పపరర: అజజరరదదదన షపక

4328 NDX1330042
పపరర: వనసకట రరడడడ పరలగరరర

94-243/372

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబబరరడడ
ఇసటట ననస:81-22-2092
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:26
లస: ససస స
4339 NDX1194448
పపరర: దదపసస కనమరర పపడడ

94-243/1193

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2091
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2092
వయససస:57
లస: ససస స
4336 NDX2510485
పపరర: పరరశన పఠరన

4325 NDX2769131
పపరర: రరకరసన షపక

4323 NDX0480251
పపరర: రఫస పఠరన
తసడడ:డ ఉమర ఖలన
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ పరలగరరర
ఇసటట ననస:81-22-2091
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మదదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2091
వయససస:52
లస: ససస స
4333 NDX1071778
పపరర: సతఖవత గసగరరరడడడ

94-243/371

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:54
లస: పప
4330 NDX0956094
పపరర: మరరబ షపక

4322 NDX0512152
పపరర: మభసతనజ షపక

94-242/1278
4320 NDX0967158
పపరర: మహమకద ససరరజ ఖలనమ

భరస : మహమకద షరహహద ఖలన
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:45
లస: పప
4327 NDX3149374
పపరర: కరశస షపక

94-243/369

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-22-2089
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2090
వయససస:41
లస: ససస స
4324 NDX1036177
పపరర: ససబబబరరవప ధనళపరళళ

4319 AP151000459348
పపరర: ఇమలమల
ర పఠరన

4344 NDX1195221
పపరర: మభనర బబష షపక

94-243/388

తసడడ:డ అబభదల రరహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2093
వయససస:33
లస: పప
94-243/390

4347 NDX3020633
పపరర: కకటటశశరమక పయవపల

94-243/1195

తసడడ:డ అచచయఖ పయవపల
ఇసటట ననస:81-22-2093/1
వయససస:18
లస: ససస స
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94-242/1281

తసడడ:డ అమకజ పసదదకకనన
ఇసటట ననస:81-22-2094
వయససస:35
లస: పప
4351 NDX1330059
పపరర: సదనదస హహససచన సయఖద

94-242/1282

94-243/395

94-243/398

94-243/401

94-243/404

94-243/406

94-243/399

4361 NDX0549915
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరశశటట

4364 NDX2770436
పపరర: కకటటశశర రరవప గసగరశశటట

4367 NDX0398503
పపరర: ననసరయఖ ఎగరటటల

94-245/625

4372 MLJ3368487
పపరర: మలలర శశరర వరరకకటట

94-243/410

4370 NDX1329838
పపరర: నససమల షపక

94-243/402

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:41
లస: ససస స

94-243/1196

4376 AP151000459288
పపరర: హనసమయఖ వరకకటట
తసడడ:డ పసదససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:47
లస: పప

94-243/397

4359 NDX1194422
పపరర: లలల బ షపక

94-243/400

4362 AP151000459287
పపరర: కకటటశశరరరవప గసగరశశటట

94-243/403

4365 MLJ3368461
పపరర: కకటటశశరర ఎగరటటల

94-243/405

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2097
వయససస:41
లస: ససస స
94-243/407

4368 NDX3169232
పపరర: సశరష కలమలరర మసడల

94-243/1197

భరస : ససబడమణఖస మసడల
ఇసటట ననస:81-22-2097
వయససస:49
లస: ససస స
94-243/408

4371 MLJ3368479
పపరర: ససజజత వరరకకటట

94-243/409

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/411

భరస : పసదససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/413

4356 AP151000462369
పపరర: సరసశత గసగరశశటట

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:27
లస: ససస స
4373 AP151000462372
పపరర: మసగమక వరరకకటట

94-243/394

భరస : బబష
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2097
వయససస:41
లస: పప

4369 NDX0567925
పపరర: పవన కలమలర మసదల�
mandala
తసడడ:డ ససబడహకణఖస� mandal
ఇసటట ననస:81-22-2097
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసదససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:41
లస: పప

4358 NDX1194430
పపరర: రజయల బబగమ షపక

4353 NDX2116870
పపరర: లకడక పసడయలసక గసగరశశటట

భరస : పసద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2097
వయససస:50
లస: ససస స

4375 AP151000459289
పపరర: శకనస వరకకటట

94-243/396

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:58
లస: పప
4366 AP151000462371
పపరర: మసగమక కకరరకలల

4355 MLJ3368495
పపరర: హనసమలయమక గసగరశశటట

94-243/392

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబభదల రరహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటబ రరమల రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:27
లస: పప
4363 NDX1195213
పపరర: వవసకటటశశర రరవప గసగరశశటట

94-243/393

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబభదల రరహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:56
లస: ససస స
4360 NDX1343409
పపరర: దసరరర పడసరద వరక వనచటర

4352 NDX2222966
పపరర: గసగరశశటట భవఖ

4350 NDX1194372
పపరర: మననకలమలరగ నరరశశటట

భరస : రరసబబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2094
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరశశటట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మధనర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2096
వయససస:30
లస: ససస స
4357 NDX1194414
పపరర: షకకల షపక

94-243/391

తసడడ:డ రరసబబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2094
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2095
వయససస:26
లస: పప
4354 NDX1071695
పపరర: గగశఖ షపక

4349 NDX1194380
పపరర: భభవనవశశరగ నరరశశటట

4374 NDX1330000
పపరర: షరదదక షపక

94-243/412

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:26
లస: పప
94-243/414

4377 NDX1195163
పపరర: హనసమయఖ వరరకకటట

94-243/415

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:49
లస: పప
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4378 MLJ3363140
పపరర: పసదససబబయఖ వరకకటట

94-243/416

తసడడ:డ చనహనసమయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:68
లస: పప
4381 NDX1438986
పపరర: ససశకతన దతవ కకట

94-243/419

94-243/422

94-243/425

94-243/427

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2102
వయససస:25
లస: ససస స
4393 NDX2301778
పపరర: షమ షషస షపక

94-243/430

94-243/433

94-243/436

భరస : మలలకకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:30
లస: ససస స
4405 NDX1438341
పపరర: లకకయఖ జరటట బబ యన
తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:25
లస: పప

94-243/426

4391 NDX2302032
పపరర: తరసగన కరగక

4392 NDX2302214
పపరర: శవ ననగరసదడ పడసరద జలలర డ

94-243/428

4394 NDX2302388
పపరర: ఫరరక షపక

4397 AP151000462285
పపరర: శవకలమలరర యరకబబ తషల

4400 NDX2301737
పపరర: రరమలసజమక బబపరతష

4403 NDX0824441
పపరర: కరర పపడడ శరరరశణణ�

4406 NDX0896563
పపరర: కలమకత మలలకకసడనరరడడ
తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:35
లస: పప

94-243/424

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2100
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరసధర జజలఇడన
ఇసటట ననస:81-22-2102
వయససస:23
లస: ససస స
94-243/429

తసడడ:డ కకషష మమరరస జలలర డ
ఇసటట ననస:81-22-2102
వయససస:53
లస: పప
94-243/431

94-243/432
4395 NDX2252146
పపరర: లకడక తరరపఠమక యయరకబబ తషల

భరస : మహన రరడడ యయరకబబ తషల
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:22
లస: ససస స
94-243/434

4398 NDX1679945
పపరర: మహన రరడడ యయరకబబ తషల

94-243/435

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యయరకబబ తషల
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:30
లస: పప
94-244/32

4401 NDX2301711
పపరర: మలర రరడడడ బబపరతష

94-244/33

తసడడ:డ కకటటట రరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:71
లస: పప
94-243/438

భరస : రవసదడ ననధ�
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:32
లస: ససస స
94-243/440

4386 MLJ3368149
పపరర: సరయమక యరకబబ తషల

తసడడ:డ వజయ భరత రరడడడ యలరకబబ ఠరలల
ఇసటట ననస:81-22-2100
వయససస:19
లస: పప

భరస : మలర రరడడడ బబపరతష
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:58
లస: ససస స
94-243/437

94-243/421

94-243/1199 4389 NDX2302024
4388 NDX3028040
పపరర: యయశశసథ రరడడడ యలరకబబ ఠరలల
పపరర: గగతమ జజలఇడన

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:51
లస: పప
4402 NDX0825489
పపరర: కలమకటట అమరరవత

94-243/423

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2102/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసదదవవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2103
వయససస:30
లస: ససస స
4399 NDX0479980
పపరర: పసద వనసకట రరడడడ

4385 NDX2222974
పపరర: ఎరకపప తషల పదక

4383 NDX1302967
పపరర: శకనవరసరరవప కకటబ
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2099
వయససస:53
లస: పప

భరస : దసరర రరవప కరగక
ఇసటట ననస:81-22-2102
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2102/1
వయససస:43
లస: ససస స
4396 NDX1194406
పపరర: అనలల యరకబబ తషల

94-243/420

భరస : ఎరకపప తషల శకనవరస రరడడడ ఎరకపప తషల
ఇసటట ననస:81-22-2100
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2100
వయససస:41
లస: పప
4390 NDX2301851
పపరర: రరవపహనన షపక

4382 NDX1302975
పపరర: సరసశత కకటబ

94-243/418
4380 NDX1438796
పపరర: వనసకట ననగ అసజ దదవఖ కకటబ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2099
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2099
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వజయభబసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2100
వయససస:33
లస: ససస స
4387 NDX0688317
పపరర: భబరత రరడడడ యరకబబ తషల

94-243/417

తసడడ:డ వరరకకటట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2098
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2099
వయససస:29
లస: ససస స
4384 MLJ3368560
పపరర: సరసశత యరకబబ తషల

4379 NDX2530335
పపరర: వరరకకటట ఇసదదర

4404 MLJ1888346
పపరర: రమణ జరటట బబ యన

94-243/439

భరస : చనచచననయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:45
లస: ససస స
94-243/441

4407 NDX0861336
పపరర: రవసదడ ననధ బబబభ కరర పపడడ

94-243/442

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:38
లస: పప
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4408 MLJ1888320
పపరర: చనచచననయఖ జరటట బబ యన

94-243/443

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:45
లస: పప
4411 NDX2302057
పపరర: శవ కలమలరర కరవటట

94-243/446

94-243/449

94-243/452

94-243/455

94-243/458

94-243/461

94-243/1201

తసడడ:డ మభసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:24
లస: పప

4421 NDX1071760
పపరర: ఖలల షపక

4424 MLJ1881721
పపరర: శకమనననరరయణ అరవపలర

4427 NDX2113744
పపరర: భబససద షపక

4430 NDX0688283
పపరర: మభసస ఫర షపక

94-243/465

4433 NDX2116821
పపరర: వనసకట లకడక కరటటరర

94-243/456

4436 NDX2116862
పపరర: యయగయఖ చసకక
తసడడ:డ వనసకయఖ చసకక
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:49
లస: పప

4416 NDX0606848
పపరర: హనసమసత రరవప వరరకకటట

94-243/451

4419 NDX2113736
పపరర: అససన షపక

94-243/454

4422 NDX2510352
పపరర: పడవణ రరడడడ యరకబబ తషల

94-243/457

తసడడ:డ వజయ భరత రరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:20
లస: పప
94-243/459

4425 MLJ1881150
పపరర: భబసకరరరవప అరవపలర

94-243/460

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:40
లస: పప
94-243/462

4428 NDX3021367
పపరర: శతనరరవమక దతసస

94-243/1200

భరస : హనసమసతరరవప దతసస
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:68
లస: ససస స
94-243/463

4431 NDX0405191
పపరర: ఖసరరకట జహన షపక

94-243/464

భరస : మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:37
లస: ససస స
94-243/466

భరస : యయగయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:49
లస: ససస స
94-243/468

94-243/448

భరస : భబససద షపక
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2110
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:40
లస: ససస స
4435 NDX1949538
పపరర: అహకద మభసస ఫర షపక

94-243/453

తలర : అనశర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:40
లస: ససస స
4432 NDX0481242
పపరర: గభరమక చసకరక

4418 NDX0861229
పపరర: శశషయఖ పయలఖవపల

4413 NDX0825679
పపరర: పయలఖవపల లకడక

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:42
లస: పప
4429 NDX3022738
పపరర: లకడక దతసస

94-243/450

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:21
లస: పప
4426 NDX1343425
పపరర: గగస షపక

4415 NDX0825141
పపరర: వరరకకటట ససబబబరరవప

94-243/445

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభలల
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-22-2108
వయససస:41
లస: ససస స
4423 NDX2302347
పపరర: ఇమలమ న షపక

94-243/447

తసడడ:డ అనమయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభలల
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:48
లస: పప
4420 NDX0405621
పపరర: ననజరర షపక

4412 NDX0825414
పపరర: పయలఖవపల లకడక

4410 NDX1438440
పపరర: సససదరఖ వరరకకటట

భరస : హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:50
లస: ససస స
4417 NDX0861286
పపరర: అచచయఖ పయలఖవపల

94-243/444

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2105
వయససస:75
లస: పప

భరస : హరర ఉగక కరవటట
ఇసటట ననస:81-22-2107
వయససస:29
లస: ససస స
4414 NDX0546929
పపరర: కకటమక వరరకకటట

4409 NDX1036623
పపరర: ననగరశశర రరవప చచనసనపరటట

4434 NDX2116847
పపరర: బకకయఖ కరటటరర

94-243/467

తసడడ:డ ఎగయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:23
లస: పప
94-243/469

4437 NDX2117050
పపరర: యగయఖ కరటటరర

94-243/470

తసడడ:డ ఎకకయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:81-22-2111
వయససస:66
లస: పప
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4438 NDX3130259
పపరర: కకటటశశరమక కటటబబ ఈనన

94-242/1460

భరస : పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:52
లస: ససస స
4441 AP151000462358
పపరర: ననరరయణమక చచతసలకరర

94-243/472

94-243/475

94-243/1204

94-243/478

94-243/481

94-243/484

94-243/487

భరస : అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:32
లస: ససస స

4451 AP151000459277
పపరర: వరయఖ చచనసనపరటట

4454 AP151000462356
పపరర: గభరవమక కకసడడబబ యన

4457 NDX1707761
పపరర: సతఖననరరయణ చచదరర వనచటర

4460 NDX1302959
పపరర: ఫయలజ షపక

94-243/490

4463 NDX2510501
పపరర: ససభబన పఠరన

94-243/479

4466 NDX2301877
పపరర: దదలర లద సయఖద
భరస : తనజదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:37
లస: ససస స

4446 NDX3035862
పపరర: ఆసజనవయభలల కటటబబ ఈనన

94-243/1203

4449 AP151000462359
పపరర: కకటటశశరమక చచనసనపరటట

94-243/477

4452 NDX2117076
పపరర: అసజల కకసదబబ యన

94-243/480

భరస : గభరవయఖ కకసదబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2114
వయససస:30
లస: ససస స
94-243/482

4455 NDX2117068
పపరర: గభరవయఖ కకసదబబ యన

94-243/483

తసడడ:డ పప లయఖ కకసదబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2114
వయససస:34
లస: పప
94-243/485

4458 NDX2301844
పపరర: ఫరతమల షపక

94-243/486

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:25
లస: ససస స
94-243/488

4461 NDX1036128
పపరర: అహకద పఠరన

94-243/489

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:32
లస: పప
94-243/491

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:55
లస: పప
94-243/493

94-243/474

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2113
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:42
లస: పప
4465 NDX1954495
పపరర: సలలక సయఖద

94-243/476

తసడడ:డ పటబటభరరమ రరవప వనచటర
ఇసటట ననస:81-22-2116
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2117
వయససస:37
లస: ససస స
4462 NDX1303031
పపరర: ఖలససస షపక

4448 MLJ1889955
పపరర: రగజజరరణణ బబ డపరటట

4443 NDX1302603
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:28
లస: పప

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2114
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2114
వయససస:57
లస: పప
4459 NDX1303007
పపరర: షరకకర షపక

94-243/1202

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2113
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగపస ననధ మనఖస
ఇసటట ననస:81-22-2114
వయససస:41
లస: ససస స
4456 AP151000459275
పపరర: పప లయఖ కకసడడబబ యన

4445 NDX3130325
పపరర: పరలసకయఖ కటటబబ ఈనన

94-243/471

తసడడ:డ పపదద బబజ
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2113
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2113
వయససస:48
లస: పప
4453 NDX2301968
పపరర: లల రరణణ మనఖస

94-243/473

తసడడ:డ ససబబయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడబబ యనన
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:18
లస: ససస స
4450 MLJ1897453
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ డపరటట

4442 NDX2302040
పపరర: ననర ఫర హహమ షపక

4440 MLJ3368859
పపరర: ననరరయణమక వరర

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరక షపక
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:62
లస: పప
4447 NDX3130234
పపరర: భవన గడడబబ యనన

94-242/1461

భరస : నరసయఖ కటటబబ ఈనన
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2112
వయససస:52
లస: ససస స
4444 AP151000459276
పపరర: ఎరకయఖ చతస లకరర

4439 NDX3108925
పపరర: అనసరరధ కరటటబబ ఈనన

4464 NDX2251908
పపరర: ఇసదదర వరరకకటట

94-243/492

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వరరకకటట
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:24
లస: ససస స
94-243/494

4467 NDX0955955
పపరర: సరబరరన సయఖద

94-243/495

భరస : ఆహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:45
లస: ససస స
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4468 NDX2302289
పపరర: ఉమకర షరరఫ సయఖద

94-243/496

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:26
లస: పప
4471 AP151000459227
పపరర: తనజదదదన సయఖద

94-243/499

94-243/502

94-243/505

94-243/1205

94-243/508

94-243/511

94-243/514

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:38
లస: పప

4481 NDX3023900
పపరర: పడవళక కలసకల

4484 NDX0480277
పపరర: హనఫ షపక

4487 NDX0823955
పపరర: షపక నషసర

4490 NDX1439034
పపరర: మలధవ కనపరల

94-243/517

4493 NDX1892976
పపరర: ససభబన షపక

94-243/1206

4496 MLJ1889443
పపరర: ససబబబరరవప కకలర పర
తసడడ:డ దనమదరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:39
లస: పప

4476 NDX2302404
పపరర: సరయ తతజ ఇమకడడ

94-243/504

4479 SQX2098713
పపరర: కలమలర సరగర కకసడల

95-1/1243

4482 NDX1438572
పపరర: ననగలకడక ఈరర

94-243/507

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2122
వయససస:32
లస: ససస స
94-243/509

4485 NDX1438275
పపరర: యగయఖ ఈరర

94-243/510

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2122
వయససస:39
లస: పప
94-243/512

4488 NDX0405431
పపరర: మలధవ కనపరల

94-243/513

తసడడ:డ చనజలయన
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/515

4491 NDX0955997
పపరర: వజయ వరణణ కనపరలల

94-243/516

భరస : చన జలయన
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:63
లస: ససస స
94-243/518

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:24
లస: పప
94-243/520

94-243/501

తసడడ:డ పసఠమబర రరవప కకసడల
ఇసటట ననస:81-22-2120
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవసదడన
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఘననచసదన
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:75
లస: ససస స
4495 NDX1438374
పపరర: శరఖమ కలమలర ససపరటట

94-243/506

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనజలయన
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:35
లస: ససస స
4492 AP151000462438
పపరర: జజనబ షపక

4478 NDX0024208
పపరర: అసకమకరరవప ఇమకడడ

4473 NDX0463612
పపరర: అహమకద సయఖద

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:81-22-2119
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హవలల
ఇసటట ననస:81-22-2122
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2122
వయససస:42
లస: పప
4489 NDX0405332
పపరర: కవత కనపరల

94-243/503

తసడడ:డ వనసకటబడవప కలసకల
ఇసటట ననస:81-22-2121
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:81-22-2122
వయససస:37
లస: ససస స
4486 AP151000459278
పపరర: ఈగయఖ వరర

4475 NDX2251866
పపరర: లకడక ఇమకడడ

94-243/498

తసడడ:డ మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-22-2121
వయససస:19
లస: ససస స
4483 NDX0481226
పపరర: షకకలల షపక

94-243/500

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:81-22-2119
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలలర ల
ఇసటట ననస:81-22-2119
వయససస:24
లస: పప
4480 NDX3027695
పపరర: రరకన షపక

4472 NDX0461012
పపరర: సలస� షపక�

4470 NDX2194249
పపరర: సరరదర జజన షపక

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలల�ల
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:58
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2119
వయససస:38
లస: ససస స
4477 NDX1707753
పపరర: ససధనకర రరడడడ జరలలర ల

94-243/497

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-22-2118
వయససస:47
లస: పప
4474 NDX0730663
పపరర: శరగష ఐ

4469 NDX2302297
పపరర: షమ షష సయఖద

4494 MLJ1884295
పపరర: రవసదర కనపరల

94-243/519

తసడడ:డ చననజలయస
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:38
లస: పప
94-243/521

4497 MLJ3363934
పపరర: ఖలసససపసర షపక

94-243/522

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:45
లస: పప
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4498 AP151000459268
పపరర: చననజలయస కనపరల

94-243/523

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2124
వయససస:64
లస: పప
4501 NDX1195189
పపరర: నరసససహ రరవప దనసస

94-243/526

94-243/529

94-243/532

94-243/535

94-243/538

94-243/541

94-243/543

భరస : అరరణ రరవప సరనకసటట
ఇసటట ననస:81-22-2131
వయససస:42
లస: ససస స

4511 NDX0954115
పపరర: షపక మభసతనజ

4514 MLJ3363553
పపరర: మసరసనశల షపక

4517 NDX1036144
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

4520 NDX0481150
పపరర: వవళళసగరన

94-243/546

4523 AP151000459264
పపరర: కకటటశశరరరవప సనననకసటట

94-243/536

4526 NDX1954404
పపరర: అరరరన రరవప సరనకసటట
తసడడ:డ చసదడయఖ సరనకసటట
ఇసటట ననస:81-22-2131
వయససస:54
లస: పప

4506 NDX0024299
పపరర: మసరసన వల షపక

94-243/531

4509 AP151000462313
పపరర: రసనలబ షపక

94-243/534

4512 NDX1071786
పపరర: జరచననబ షపక

94-243/537

తలర : జరచననబ
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:79
లస: ససస స
94-243/539

4515 MLJ3363462
పపరర: బబజ షపక

94-243/540

తసడడ:డ మదనరశల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:42
లస: పప
94-243/542

4518 NDX3027810
పపరర: ఆరగఫ షపక

94-243/1207

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:19
లస: ససస స
94-243/544

4521 AP151000462311
పపరర: శశరమక సనననకసటట

94-243/545

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2130
వయససస:48
లస: ససస స
94-243/547

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2130
వయససస:50
లస: పప
94-243/549

94-243/528

భరస : హహసపసనశల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2130
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రరవప సననకసటట
ఇసటట ననస:81-22-2130
వయససస:31
లస: పప
4525 NDX1954453
పపరర: మమరర సననకరసత

94-243/533

తసడడ:డ మహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సనన కసటట
ఇసటట ననస:81-22-2130
వయససస:23
లస: ససస స
4522 NDX0397869
పపరర: రవ కలమలర సననకసటట

4508 NDX2301976
పపరర: కససస షపక

4503 NDX0479899
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2128
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మదనరశల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మదనరశల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:44
లస: పప
4519 NDX2301836
పపరర: జజఖత సనన కసటట

94-243/530

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల మభననన
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:28
లస: పప
4516 MLJ3363470
పపరర: కరగమభలలర షపక

4505 NDX0729491
పపరర: ఇసరరర షపక

94-243/525

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2126
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : హబబభననసర
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:45
లస: ససస స
4513 NDX1036672
పపరర: అబభదల మభననన షపక

94-243/527

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-22-2128
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : షరజలల
ఇసటట ననస:81-22-2129
వయససస:28
లస: ససస స
4510 NDX1071711
పపరర: మహబభననసర షపక

4502 MLJ1889435
పపరర: షరరరననసర షపక

4500 NDX0956086
పపరర: కనక లకడక డడ

భరస : నరససoహ రరవప డడ
ఇసటట ననస:81-22-2125/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-22-2126
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆససవధ
డ నమ పరటటబసడనర
ఇసటట ననస:81-22-2127
వయససస:50
లస: ససస స
4507 NDX1071745
పపరర: షరజల షపక

94-243/524

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2125
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమల రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2125/1
వయససస:39
లస: పప
4504 NDX2301869
పపరర: భమలకడక పరటటబసడనర

4499 NDX2301745
పపరర: దదలర లద షపక

4524 NDX2301927
పపరర: సలసదన సనన కసటట

94-243/548

భరస : రవ కలమలర సనన కసటట
ఇసటట ననస:81-22-2131
వయససస:25
లస: ససస స
94-243/550

4527 NDX2942860
పపరర: సలసదన రరసటపల

94-243/1208

భరస : రవ కలమలర సననకసటట
ఇసటట ననస:81-22-2131
వయససస:24
లస: ససస స
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94-243/551

తసడడ:డ ఫటబన చనన భబష
ఇసటట ననస:81-22-2132
వయససస:24
లస: ససస స
4531 NDX1302843
పపరర: ననగమర భబషర పఠరన

94-243/554

94-243/557

94-243/560

94-243/563

94-243/566

94-243/569

94-243/571

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:67
లస: పప

4541 AP151000462305
పపరర: సనరఖకలమలరర సరగరరరజ

4544 NDX0480376
పపరర: అబభదల రజజబ షపక

4547 NDX0800870
పపరర: శరణభ పరరమళ

4550 NDX1071869
పపరర: శరకవణలకడక శరణస

94-243/574

4553 AP151000459257
పపరర: శవపడసరద శరణస

94-243/564

4556 NDX1615345
పపరర: జజఖత మభదడబబ యన
భరస : బబల రరజ మభదడబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:27
లస: ససస స

4536 NDX2302370
పపరర: కరగమభలలర షపక

94-243/559

4539 NDX0461442
పపరర: వనసకటటశశరరర ననతకకక

94-243/562

4542 AP151000459260
పపరర: సతఖననరరయణరరజ సరగరరరజ

94-243/565

తసడడ:డ వనసకటపతరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2136
వయససస:70
లస: పప
94-243/567

4545 AP151000459258
పపరర: వనసకటబడవ ఎరకగగపపల

94-243/568

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2137
వయససస:41
లస: పప
94-241/949

4548 NDX0404590
పపరర: శకదతవ శరణస

94-243/570

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/572

4551 AP151000462301
పపరర: శరణస కగసలఖ

94-243/573

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:62
లస: ససస స
94-243/575

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:41
లస: పప
94-243/577

94-243/556

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సరనస
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:36
లస: పప
4555 AP151000459255
పపరర: సరసబశవరరవప శరణస

94-243/561

భరస : శవ పడసరదస పరరమళ
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద శరణస
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:36
లస: ససస స
4552 MLJ1888619
పపరర: వనసకరటరరవ సరనస

4538 NDX2195668
పపరర: జజన ససచదన షపక

4533 NDX2195676
పపరర: హజరర బబగస షపక

తసడడ:డ జజన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకకర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2137
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:81-22-2137
వయససస:67
లస: పప
4549 NDX2302016
పపరర: పరరమళ శరణస

94-243/558

భరస : సతఖననరరయణణ
ఇసటట ననస:81-22-2136
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2137
వయససస:38
లస: ససస స
4546 AP151000459259
పపరర: లకడకననరరయణ ఎరకగగపపల�

4535 AP151000462309
పపరర: కకటటరతనస ననతకకక

94-243/553

భరస : జజన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2134
వయససస:63
లస: పప
4543 NDX0404798
పపరర: శకలత యరగగపపల

94-243/555

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:30
లస: పప
4540 MLJ1884741
పపరర: వనసకటరమణ బభదదరరజ

4532 NDX0024281
పపరర: జజన భబషర పఠరన

4530 NDX2223030
పపరర: ఫటబన ననగమర మరర

తసడడ:డ ఫటబన చనన భబష
ఇసటట ననస:81-22-2132
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-22-2132
వయససస:51
లస: పప

భరస : జమర
ఇసటట ననస:81-22-2133
వయససస:35
లస: ససస స
4537 NDX1036540
పపరర: వరచసదడ రరవప ననతకకక

94-243/552

భరస : ఛనన భబషర
ఇసటట ననస:81-22-2132
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఛనన భబషర
ఇసటట ననస:81-22-2132
వయససస:27
లస: పప
4534 NDX0729293
పపరర: నఫసస షపక

4529 NDX1302868
పపరర: ఫరతమల పఠరన

4554 AP151000459256
పపరర: శకనవరసరరవప శరణస

94-243/576

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2139
వయససస:43
లస: పప
94-243/578

4557 NDX2302081
పపరర: రరజఖలకడక మభదడబబ యన

94-243/579

భరస : ననగ రరజ మభదడబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:31
లస: ససస స
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4558 AP151000462302
పపరర: ససబబబయమక బబలసరరడడ

94-243/580

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:59
లస: ససస స
4561 NDX2302313
పపరర: ననగరరజ మభదడబబ యన

94-243/583

94-243/586

94-243/589

94-243/592

94-214/94

94-243/595

తసడడ:డ గగపరల కకశశర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:22
లస: పప
4579 NDX2540623
పపరర: లకడక సశరరప తడడకమళళ

94-243/1084

94-224/1363

Deleted
94-243/1212

Deleted

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2145
వయససస:22
లస: ససస స

94-243/590

4571 NDX2731081
పపరర: వనజ కలమలరర ధనళపరళర

94-243/1209

94-243/593

4577 MLJ1861319
పపరర: సరసబ శవ రరవప తడడకమళర

94-243/596

4583 NDX3204278
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2146
వయససస:38
లస: ససస స

94-243/588

4569 AP151000459253
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దనళపరళ

94-243/591

4572 NDX3023652
పపరర: బబల భవరన చసదన

94-243/1210

4575 MLJ1861301
పపరర: హహమలత తడడకమళర

94-243/594

భరస : శవయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:62
లస: ససస స
4578 MLJ1861541
పపరర: శవయఖ తడడకమళర

94-243/597

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:65
లస: పప
94-243/598

4581 NDX2089267
పపరర: షహహద షపక

94-243/599

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2144
వయససస:25
లస: పప
94-239/1148

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2145
వయససస:22
లస: ససస స
4586 NDX0805960
పపరర: వనజ కలమలరర ధనళపరళళ

4566 AP151000462352
పపరర: ననసరమక చసద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదన
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:24
లస: ససస స

4574 MLJ1862705
పపరర: వనసకట ననగ లకడక ససనసద
తడడకమళర
భరస : సరసబ శవ రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:43
లస: ససస స

4580 NDX0512129
పపరర: హబబబ షపక

94-243/585

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:41
లస: పప

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-22-2144
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2145
వయససస:22
లస: ససస స

4585 NDX3184215
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

4568 NDX2302172
పపరర: రవతతజ చసదన

4563 NDX1615360
పపరర: శవయఖ మభదడబబ యన

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:81-22-2143
వయససస:19
లస: ససస స
4582 NDX3198785
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

94-243/587

భరస : వనసకటటశశరరర ధనళపరళర
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2142
వయససస:38
లస: పప
4576 NDX2389526
పపరర: రరపపశ కలమలర తడపపరమలలర

4565 NDX2302065
పపరర: వనజ కలమలరర ధనళపరళర

94-243/582

తసడడ:డ ననరరయణ మభదడబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదన
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరవప చసదన
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:50
లస: పప
4573 NDX0872473
పపరర: శవవర దసరరరపడసరద గణపరల

94-243/584

భరస : వనసకటటసశర రరవప ధనళపరళర
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరనకరలల
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:57
లస: ససస స
4570 NDX2302198
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసదన

4562 NDX1343326
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ బబలసరరడడడ

4560 NDX1615352
పపరర: బబల రరజ మభదడబబ యన

తసడడ:డ శవయఖ మభదడబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:30
లస: పప

తలర : ససబబబయమక
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2141
వయససస:31
లస: ససస స
4567 AP151000462351
పపరర: ససతమక ధనళపరళ

94-243/581

తసడడ:డ భబసకర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మభదడబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2140
వయససస:34
లస: పప
4564 NDX0481143
పపరర: దతవ కర

4559 NDX2302164
పపరర: రరమభ కకసడన

4584 NDX3172756
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

94-243/1211

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2145
వయససస:22
లస: ససస స
94-241/950

4587 NDX1576315
పపరర: ఫరరరన షపక

94-243/600

భరస : మహమకద ఉమర
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:26
లస: ససస స
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94-243/601

భరస : అహమకద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:27
లస: ససస స
4591 NDX1382332
పపరర: జమర షపక

94-243/604

94-243/607

94-235/975

94-243/610

94-243/1213

4598 NDX1954651
పపరర: గగత పసడయల కసడ

4601 NDX0550848
పపరర: సరసబశవరరవప కసదన

94-243/613

4604 AP151000459251
పపరర: రరమవరయఖ కసద

94-243/608

4607 NDX2301885
పపరర: పడశరసత పససపపలలటట

94-243/611

94-243/614

94-243/616

4609 NDX2301893
పపరర: దసరర దతవ రరమశశటట

4610 NDX1302884
పపరర: వ డడ ననగ సతష వరక
ఉపపలలపరటట
తసడడ:డ వనసకట కకషషస రరజ
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:25
లస: పప

94-243/619

4613 NDX2301901
పపరర: రసగలకడక దనదననబబ యన

94-243/622

4612 NDX0825315
పపరర: కలటబల భబగఖలకడక

94-243/621

భరస : చసదడ
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:30
లస: ససస స
4615 MLJ1888205
పపరర: కకషషకలమలరర లకలమలరపప
భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:65
లస: ససస స

4616 MLJ3368784
పపరర: సరసశత మభదదగగసడ
భరస : వనసకటటశశరశరససస స
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:79
లస: ససస స

4599 NDX1954602
పపరర: ససభబషసణణ కసడన

94-243/609

4602 NDX0550905
పపరర: చచసచస కసదన

94-243/612

4605 NDX3219607
పపరర: షపక మహబమబ బబష

94-243/1275

4608 NDX1302876
పపరర: ననగ జజఖత ఉపపలలపరటట

94-243/617

భరస : వనసకట కకషషస రరజ
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:43
లస: ససస స
4611 AP151000459261
పపరర: వనసకటకకషషసరరజ ఉపలలపరటట

94-243/620

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస దనదననబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:30
లస: ససస స
94-243/624

94-243/1298

తసడడ:డ షపక వల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:57
లస: ససస స

4596 NDX3287331
పపరర: ఫరతమ ఫరరరనన షపక

తసడడ:డ రరమవరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరజ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-22-2149
వయససస:22
లస: ససస స
94-243/618

94-243/606

భరస : చచసచస కసడన
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:57
లస: పప
94-243/615

4593 NDX1576372
పపరర: అహమకద ఇసరకయల షపక

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమవరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన శవయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:34
లస: పప
4606 NDX2510519
పపరర: రరణభక దతవ ఉపలలపరటట

4595 NDX3051612
పపరర: షకకరర షపక

94-243/603

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కరనదన
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమవరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:54
లస: ససస స
4603 NDX0550921
పపరర: సరసబశవరరవప పప తషరరజ

94-243/605

భరస : అహమద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : షపక హసన వల
ఇసటట ననస:81-22-2148
వయససస:35
లస: ససస స
4600 AP151000462350
పపరర: జయలకడక కసద

4592 NDX1576380
పపరర: మహమకద ఉమర షపక

4590 NDX1764670
పపరర: ఫజల షపక

తసడడ:డ షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసర అహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:53
లస: పప
4597 NDX3219573
పపరర: షపక కరరమభన

94-243/602

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2147
వయససస:26
లస: పప
4594 NDX1576323
పపరర: షరగఫ షపక

4589 NDX1576331
పపరర: అమనన బబగస షపక

4614 MLJ1882836
పపరర: లకడకరరజఖస మభదదగగసడ

94-243/623

భరస : నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/625

4617 NDX2301828
పపరర: నరసజన దనదనబబ యన

94-243/626

తసడడ:డ శకనస దనదనబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:21
లస: పప
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94-243/627

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:27
లస: పప
4621 NDX0024265
పపరర: మననహర మభదదగగసడ

94-243/630

94-243/633

4627 MLJ1883917
పపరర: ఆసజనవయభలల లకలమరపప

94-243/636

94-243/639

94-243/642

94-243/645

94-243/637

4631 NDX1302819
పపరర: జజఖత లటటక

94-243/648

94-243/640

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:32
లస: పప

4629 NDX1302835
పపరర: గరయతడ ఆతకకకరర

4637 NDX2301943
పపరర: అమరరననసర షపక

4640 AP151000462343
పపరర: మహబబన షపక

4643 NDX0755595
పపరర: ఛనన భబషర షపక

4646 MLJ1885342
పపరర: పడమలలరరణణ
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-22-2153
వయససస:35
లస: ససస స

94-243/635

94-243/638

4632 AP151000462346
పపరర: ఉమలరరణణ ఆతకకకరర

94-243/643 4635 NDX1302801
4634 NDX0024323
పపరర: జర సస డడ ననగరరజ� ఆతకకకరర�
పపరర: సరసబబ శవ రరవప లటటక

94-243/641

94-243/644

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:47
లస: పప
94-243/646

4638 NDX2223048
పపరర: షపక జరగనన

94-243/647

భరస : షపక చనన బబషర
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:25
లస: ససస స
94-243/649

4641 NDX0738922
పపరర: సతనసర షపక

94-243/650

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:30
లస: పప
94-243/652

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:35
లస: పప
94-243/654

4626 MLJ1882943
పపరర: నరసససహశరససస స మభదదగగసడ

భరస : రవసదడననద
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:52
లస: ససస స
94-243/651

94-243/632

తసడడ:డ రవసదడ రరజ
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సలల ర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శరగద ఖలన
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:76
లస: పప

4628 NDX1302793
పపరర: మమనకర లటటక

4623 MLJ1882935
పపరర: కకషప ర మభదదగగసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరశరససస స
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ రరజ�
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసననడజ
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:57
లస: పప

4645 NDX1195148
పపరర: మహబమబ ఖలన పఠరన

94-243/634

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:29
లస: పప

4642 NDX0738880
పపరర: బబజ షపక

4625 NDX1892810
పపరర: మలరకసడతయభలల ఆవపల

94-243/629

తసడడ:డ నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-22-2151
వయససస:40
లస: ససస స

4639 NDX1302827
పపరర: ఆససయల షపక

94-243/631

తసడడ:డ అసకమకరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:75
లస: పప

4636 AP151000459247
పపరర: రవసదడరరజ ఆతకకకరర

4622 NDX0480400
పపరర: చసదడ కలటబల

4620 NDX1892893
పపరర: శకనవరససలల దనదనబబ యన

తసడడ:డ అచచయఖ దనదనబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చపలరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:35
లస: పప

4624 MLJ1884063
పపరర: ననగ వనసకట హరర గగపరలల
లకలమలరపప
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:39
లస: పప

4633 NDX0480186
పపరర: అజయ కలమలర నసససకర

94-243/628

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ శరససస స
ఇసటట ననస:81-22-2150
వయససస:34
లస: పప

4630 MLJ3368453
పపరర: మభనన షపక

4619 NDX0550970
పపరర: షబబర హహసపసన షపక

4644 AP151000459245
పపరర: జలలన షపక

94-243/653

తసడడ:డ జమలల
ఇసటట ననస:81-22-2152
వయససస:57
లస: పప
94-243/655

4647 AP151000462342
పపరర: రరధ సరగరరజ

94-243/656

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2153
వయససస:57
లస: ససస స
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4648 AP151000459244
పపరర: వనసకటబడమరరజ సరగరరరజ

94-243/657

తసడడ:డ కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2153
వయససస:40
లస: పప
4651 NDX1195130
పపరర: మసజల శవ

94-243/660

94-243/1214

94-243/663

94-243/666

94-243/669

94-243/672

94-243/675

తసడడ:డ హహజజషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2158
వయససస:34
లస: పప

4661 NDX1302850
పపరర: ఇమలమ న షపక

4664 NDX2510576
పపరర: రవళ పరటటబసడర

4667 NDX1439018
పపరర: కకమల పరటటబసడర

4670 NDX1438481
పపరర: బబజ షపక

94-243/678

4673 NDX1954776
పపరర: రరజశస షపక

94-243/667

4676 NDX1879990
పపరర: రమలదతవ నసదదకటటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నసదదకటటట
ఇసటట ననస:81-22-2158/1
వయససస:36
లస: ససస స

4656 NDX3013190
పపరర: దసరర వసశ మసజల

94-243/1216

4659 AP151000462338
పపరర: మలలసబ పఠరన

94-243/665

4662 NDX1343334
పపరర: రషసద షపక

94-243/668

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:47
లస: పప
94-243/670

4665 NDX1140813
పపరర: రరణణ సససదరఖ పరటటబసడర

94-243/671

తసడడ:డ అమర ననధ
ఇసటట ననస:81-22-2156
వయససస:29
లస: ససస స
94-243/673

4668 NDX2302321
పపరర: రవ కలమలర పరటటబసడర

94-243/674

తసడడ:డ ఆశరరశదస పరటటబసడర
ఇసటట ననస:81-22-2156
వయససస:45
లస: పప
94-243/676

4671 NDX1892851
పపరర: శవరజ షపక

94-243/677

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2157
వయససస:29
లస: పప
94-243/679

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2158
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/681

94-243/662

భరస : బససకలలరఖలన
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-22-2157
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసడడ
ఇసటట ననస:81-22-2157
వయససస:44
లస: పప
4675 NDX1954362
పపరర: అకబర బబషర షపక

94-243/664

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:81-22-2156
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తరరపత
ఇసటట ననస:81-22-2157
వయససస:39
లస: ససస స
4672 NDX1036276
పపరర: తరరపత బళళళ

4658 AP151000462337
పపరర: అమరరననసర పఠరన

4653 AP151000459412
పపరర: వనసకటటశశరరర మసజల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మసజల
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మభరళధర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:81-22-2156
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:81-22-2156
వయససస:30
లస: ససస స
4669 NDX1071810
పపరర: మణణ బళళ

94-243/1215

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబబబసస
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:47
లస: పప
4666 NDX1438705
పపరర: సశరష కలమలరర పరటటబసడర

4655 NDX3028131
పపరర: నలకసటస మసజల

94-243/659

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:52
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:22
లస: పప
4663 NDX1343342
పపరర: ఆయమబ సయఖద

94-243/661

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసజల
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:20
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:81-22-2155
వయససస:40
లస: ససస స
4660 NDX2302453
పపరర: అనశర షపక

4652 MLJ1891290
పపరర: ఏడడకకసడలల మసజల

4650 AP151000462341
పపరర: పదక మసజల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవ మసజల
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:20
లస: ససస స
4657 AP151000462339
పపరర: తహహరరననసర షపక

94-243/658

తసడడ:డ వనసకటపతరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2153
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2154
వయససస:28
లస: పప
4654 NDX3028479
పపరర: గరయతడ మసజల

4649 AP151000459242
పపరర: కకషషసరరజ సరగరరరజ

4674 NDX0606582
పపరర: హజమభననసర షపక

94-243/680

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2158
వయససస:65
లస: ససస స
94-243/682

4677 NDX1071836
పపరర: పరరశన షపక

94-243/683

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-22-2158/1
వయససస:40
లస: ససస స
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4678 NDX2223014
పపరర: షపక ఇబడహహస ఖలళలలలలర

94-243/684

తసడడ:డ షపక రఫస
ఇసటట ననస:81-22-2158/1
వయససస:21
లస: పప
4681 MLJ1889468
పపరర: ఫరహనన షపక

94-243/687

94-243/690

94-243/693

94-243/1217

94-243/698

94-243/701

94-243/704

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:38
లస: పప

4691 NDX0481481
పపరర: ససరరఖ చదరర

4694 AP151000462332
పపరర: వరలకడక చదరర

4697 NDX2302339
పపరర: పసతనసబర రరవప కకసడల

4700 NDX1645805
పపరర: నజర పరగశన షపక

94-243/707

4703 NDX0481432
పపరర: రజయల షపక

94-243/696

4706 NDX0739243
పపరర: సతష బబబభ శఖలకకలర
తసడడ:డ బబలలసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:38
లస: పప

4686 NDX0550186
పపరర: యలససన సయఖద

94-243/692

4689 NDX0550129
పపరర: అబభదల కరగమ సయఖద

94-243/695

4692 NDX0481416
పపరర: ససనత చదరర �

94-243/697

భరస : పడకరశస�
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/699

4695 NDX1195122
పపరర: ఆనసద చదరర

94-243/700

తసడడ:డ పడకరశస చదరర
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:26
లస: పప
94-243/702

4698 NDX1195114
పపరర: పడకరశస చదరర

94-243/703

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:61
లస: పప
94-243/705

4701 NDX0735795
పపరర: రమలదతవ కర�

94-243/706

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:39
లస: ససస స
94-243/708

భరస : షరరఫపదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:48
లస: ససస స
94-243/710

94-243/689

తసడడ:డ మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:69
లస: పప

భరస : జజహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:45
లస: ససస స
4705 NDX0688234
పపరర: శకనవరసరరడడడ యరకబబ తషల

94-243/694

తసడడ:డ జసగమయఖ కకసడల
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫపదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:29
లస: ససస స
4702 NDX0751453
పపరర: రమణ దనచచరర

4688 AP151000459347
పపరర: గఫరర షపక

4683 AP151000462333
పపరర: మహబమబబ షపక

తసడడ:డ అబభదల కరగమ
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:28
లస: పప
4699 NDX0481267
పపరర: షపక రహహనన

94-243/691

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసతసబరరరవప కకసదలల
ఇసటట ననస:81-22-2160
వయససస:35
లస: ససస స
4696 NDX0480046
పపరర: కకషప ర చదరర

4685 NDX0550145
పపరర: రహహస సయఖద

94-243/686

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:41
లస: పప

భరస : రహహస సయద
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:22
లస: ససస స
4693 NDX2301810
పపరర: పదనకవత కకసదలల

94-243/688

తసడడ:డ అబభదల కరగమ
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:35
లస: పప
4690 NDX3020286
పపరర: కరరశరక సయద

4682 NDX1071802
పపరర: అబదసననసర షపక

4680 NDX0024133
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-22-2158/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహమకద గగస
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబభదల కరగస సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:63
లస: ససస స
4687 MLJ1891019
పపరర: మహమకదచరస షపక

94-243/685

తసడడ:డ వర సరశమ నసదదకటటట
ఇసటట ననస:81-22-2158/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : గఫరరఅబభదల
ఇసటట ననస:81-22-2159
వయససస:34
లస: ససస స
4684 MLJ3368891
పపరర: మభసతనజ షపక సయఖద

4679 NDX1879909
పపరర: ననగరశశర రరవప నసదదకటటట

4704 NDX0480442
పపరర: జమలలలదదదన షపక

94-243/709

తసడడ:డ షరఫపదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:28
లస: పప
94-243/711

4707 NDX0706713
పపరర: అసకమకరరవప బబలరసకకసడ

94-243/712

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:43
లస: పప
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4708 NDX0749069
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలనసకలల

94-243/713

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:44
లస: పప
4711 NDX0728790
పపరర: వనసకటటశశరరర దనచచరర

94-243/716

94-243/719

94-243/722

94-243/723

94-243/726

94-243/729

94-243/732

భరస : వనసకటగరరర
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:34
లస: ససస స

4721 NDX0404160
పపరర: భబరత అవపతష

4724 MLJ3363686
పపరర: వర శకనవరసరరడడడ అవపతష

4727 MLJ1888130
పపరర: షరరరదదదన సయఖద

4730 AP151000462334
పపరర: అసకతషననసర షపక

94-243/735

4733 MLJ1892348
పపరర: కరలలషర షపక

94-243/724

4736 NDX1071844
పపరర: ససభబన బ షపక
భరస : ఇమలమ వల
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:36
లస: ససస స

4716 NDX2051662
పపరర: నజజక షపక

94-243/721

4719 NDX2803815
పపరర: సరబరర షపక

94-243/1219

4722 AP151000462300
పపరర: లకడకకలమలరర చతరరడడ

94-243/725

భరస : యలననదదరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2166
వయససస:47
లస: ససస స
94-243/727

4725 MLJ1885136
పపరర: అనమభననసర సయఖద

94-243/728

భరస : షరరరదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2167
వయససస:37
లస: ససస స
94-243/730

4728 NDX0547257
పపరర: హససనన బబగస షపక

94-243/731

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/733

4731 NDX0550707
పపరర: చసద బబషర� షపక�

94-243/734

తసడడ:డ ఖలజవల�
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:32
లస: పప
94-243/736

తసడడ:డ హహసపసనఅహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:47
లస: పప
94-243/738

94-243/718

భరస : నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-22-2165
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బభజససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:40
లస: పప
4735 NDX1071877
పపరర: మలలర శశరర నకరక

94-243/1218

తసడడ:డ మభసస ఫస
ఇసటట ననస:81-22-2167
వయససస:55
లస: పప

భరస : అలలరభక
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:35
లస: ససస స
4732 NDX0395871
పపరర: ఇబడహహస షపక

4718 NDX2803823
పపరర: నజర బబషర షపక

4713 NDX2116813
పపరర: కరరషరక ఫటబన

తసడడ:డ కలలమభళ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2165
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:81-22-2166
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2167
వయససస:29
లస: పప
4729 NDX0403741
పపరర: అమరరన షపక

94-243/720

భరస : వర శకనవరస రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:81-22-2166
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2166
వయససస:25
లస: పప
4726 NDX1302785
పపరర: రహహమ సయఖద

4715 AP151000459231
పపరర: మసరసన షరగఫ షపక

94-243/715

భరస : జజన ససచదన పపతతన
ఇసటట ననస:81-22-2163
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2165
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వర శకనవరసరరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:81-22-2166
వయససస:23
లస: ససస స
4723 NDX1431501
పపరర: తతజరశశర రరడడడ అవపతష

94-243/717

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2163
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2165
వయససస:22
లస: పప
4720 NDX2122554
పపరర: లకడక కమల అవపతష

4712 NDX0739326
పపరర: బబలలసజనవయభలల శఖలకకలర

4710 NDX0480152
పపరర: షరపదదదన

తసడడ:డ జమలలలదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనర రగఫ
ఇసటట ననస:81-22-2163
వయససస:35
లస: పప
4717 NDX2161438
పపరర: ససదర దక షపక

94-243/714

తసడడ:డ జమలలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషటయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2161
వయససస:58
లస: పప
4714 MLJ3363173
పపరర: బబజషరగఫ షపక

4709 NDX1645813
పపరర: జహహరరదదదన షపక

4734 NDX0550566
పపరర: ఖలజజ షపక

94-243/737

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:81-22-2170
వయససస:66
లస: పప
94-243/739

4737 NDX0956102
పపరర: రమణమక కరటటరరజ

94-243/740

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:39
లస: ససస స
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4738 MLJ3368610
పపరర: ననగరసదడస యలగరన
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94-243/741

భరస : పసచచయఖ యలజల
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:40
లస: ససస స
4741 NDX1195106
పపరర: ఇమలమ వల SK

94-243/744

94-243/747

94-243/1087

94-243/750

94-243/753

94-243/756

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2176
వయససస:35
లస: పప

4751 NDX1892901
పపరర: రరజ కకసడచబబ యన

4754 NDX2301950
పపరర: తచనఅల బబ రరగళళ

4757 MLJ1884907
పపరర: లకడక మలయమలరరతస

94-243/759

94-243/762

4760 MLJ1884915
పపరర: ససతనరరమ రరజ
మలయమలరరతస
తసడడ:డ రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:50
లస: పప
4763 NDX2304012
పపరర: కరరషరక పఠరన

94-243/751

4766 NDX3013182
పపరర: రరమ తషలశ నససకరర
భరస : జయ కలమలర నససకరర
ఇసటట ననస:81-22-2176
వయససస:22
లస: ససస స

94-243/746

4746 NDX2600690
పపరర: చనన కరశయఖ యయలగఅలల

94-243/1086

తసడడ:డ పసచచయఖ యయలగఅలల
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:24
లస: పప
4749 MLJ3369105
పపరర: గభరవమక రరయ

94-243/749

4752 NDX1036532
పపరర: గభరవయఖ కకసడచబబ యన

94-243/752

తసడడ:డ గరలలయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:44
లస: పప
94-243/754

4755 NDX2164291
పపరర: ఆదద లకడక కడవకలదసరర

94-243/755

భరస : వనసకటటష కడవకలదసరర
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/757

4758 NDX0735761
పపరర: ననగరతనస కర

94-243/758

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:50
లస: ససస స
94-243/760

4761 MLJ3363884
పపరర: మసరసన షపక

94-243/761

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:55
లస: పప
94-242/1283

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2176
వయససస:24
లస: ససస స
94-243/764

4743 NDX1036243
పపరర: శకనస కరటబడజ

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:71
లస: పప
4765 MLJ3363595
పపరర: ఖలససస షపక�

94-243/748

భరస : కకటటశశర రరవప బబ రరగళళ
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరతనస
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:30
లస: పప
4762 NDX1036425
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ రరగళళ

4748 NDX1577693
పపరర: బసగరరమక కకనవడ బబ యన

తసడడ:డ గభరవయఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2175
వయససస:29
లస: ససస స
4759 NDX0729228
పపరర: వనసకటటష కడవకలదసరర

94-243/1085

భరస : గభరవయఖ కకనవడ బబ యన
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:73
లస: పప
4756 NDX0735951
పపరర: లలతకలమలరర కర

4745 NDX2600658
పపరర: పసదద కరశయఖ యయలగఅలల

94-243/743

తసడడ:డ పసద అకకయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:44
లస: పప

Deleted

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2173
వయససస:72
లస: ససస స
4753 NDX0084459
పపరర: మహన కగననన

94-243/745

తసడడ:డ పసచచయఖ యయలగఅలల
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ యయలగఅలల
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:19
లస: పప
4750 NDX0881318
పపరర: ససబభబలల పసడడబబ యన

4742 NDX1036102
పపరర: వనసకట గరరర నకరక

4740 NDX2089309
పపరర: కకటటశశర రరవప రరయ

తసడడ:డ దసరరరరరవప రరయ
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భబషష
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:64
లస: పప
4747 NDX2600674
పపరర: కరశయఖ యయలగఅలల

94-243/742

భరస : రరహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2171
వయససస:38
లస: పప
4744 NDX1036383
పపరర: రహమలన సయఖద

4739 NDX1071828
పపరర: మమహరరననసర సయఖద

4764 MLJ3368990
పపరర: మభసతనజ షపక

94-243/763

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-22-2176
వయససస:45
లస: ససస స
94-243/1220

4767 AP151000459170
పపరర: మరరవల షపక

94-243/765

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-22-2177
వయససస:39
లస: పప
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4768 NDX0084418
పపరర: పరవన కగననన
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94-243/766

భరస : మభరళ కకషష
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:31
లస: ససస స
4771 NDX0084442
పపరర: ననగమణణ కగననన

4769 NDX0086058
పపరర: గగత కగననన

భరస : శవ కలమలర
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:36
లస: ససస స
94-243/769

భరస : మహన
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:64
లస: ససస స

4772 NDX1893016
పపరర: మహమకద ఖలల షపక

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:42
లస: పప

భరస : లలతతశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2179
వయససస:60
లస: ససస స
4780 NDX1438655
పపరర: రరహమతషననసర షపక

94-243/778

94-243/1222

94-243/782

94-243/785

భరస : సరసబశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2185
వయససస:60
లస: ససస స

4784 NDX2112712
పపరర: ససహససన బబలరస

4787 NDX1865049
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ రరగళ

4790 NDX0460865
పపరర: వననయకయఖ బబలరస

94-243/788

4793 NDX1343284
పపరర: జజన షపక

94-243/779

4796 NDX1707712
పపరర: హమద షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:27
లస: ససస స

4776 MLJ1885359
పపరర: అషడపపన పఠరన

94-243/774

4779 MLJ1896083
పపరర: బబబభ పఠరన

94-243/777

4782 NDX3028792
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-243/1221

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2180
వయససస:43
లస: పప
94-243/780

4785 NDX1071927
పపరర: ససధనరరణణ బబలరస

94-243/781

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/783

4788 NDX0024141
పపరర: కకకషష బబలరస

94-243/784

తసడడ:డ వననయక
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:31
లస: పప
94-243/786

4791 NDX1071919
పపరర: బబననబ షపక

94-243/787

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2184
వయససస:54
లస: ససస స
94-243/789

తసడడ:డ అబభదల
ఇసటట ననస:81-22-2184
వయససస:73
లస: పప
94-243/791

94-243/771

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-22-2179
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమలళళర
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-22-2184
వయససస:28
లస: పప
4795 NDX0403923
పపరర: కకటటశశరమక యరకబబ తషల

94-243/776

తసడడ:డ ఏదసకకసడలల బబ రరగళ
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వననయకమయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:33
లస: పప
4792 NDX1343300
పపరర: అబభదల రహహమ షపక

4781 NDX0404046
పపరర: అమననబ షపక

4773 NDX1504563
పపరర: మహమకద జజన షపక

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2179
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషష బబలరస
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వననయకమయలఖ
ఇసటట ననస:81-22-2183
వయససస:43
లస: ససస స
4789 NDX1036284
పపరర: నరసససహరరవప బబలరస

94-243/773

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-22-2180
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2180
వయససస:39
లస: ససస స
4786 NDX0461400
పపరర: ననగరసదడస బబలరస

4778 NDX0728634
పపరర: జజన ససచదన పఠరన

94-243/768

తసడడ:డ నగమల మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2179
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఘన ససచదన
ఇసటట ననస:81-22-2180
వయససస:51
లస: ససస స
4783 NDX3028834
పపరర: బబ జజన షపక

94-243/770

తసడడ:డ తరరమలయఖర మహన
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:44
లస: పప
94-243/775

4770 NDX2195650
పపరర: మరరబ షపక

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2178
వయససస:24
లస: పప

94-243/772 4775 NDX0085985
4774 NDX1386713
పపరర: మభరళ కకషష కకవవనన మహన
పపరర: శవకలమలర కగననన మహన

4777 AP151000462326
పపరర: రరజరశశరర సనదసల

94-243/767

4794 NDX2252328
పపరర: హరగషసత మభకలక

94-243/790

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ మభకలక
ఇసటట ననస:81-22-2185
వయససస:21
లస: ససస స
94-243/792

4797 NDX1707704
పపరర: నబ బబగస షపక

94-243/793

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:38
లస: ససస స
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4798 NDX1071901
పపరర: వనసకటరమణ కసబసపరటట

94-243/794

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:64
లస: ససస స
4801 NDX1036516
పపరర: మసగరరరవప కసభసపరటట

94-243/797

94-243/800

94-243/803

94-243/806

94-243/808

94-243/811

94-243/814

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:64
లస: ససస స

4811 NDX3023975
పపరర: శకనవరస రరడడడ అవపడనరర

4814 NDX2302354
పపరర: పడసనన నననన

4817 MLJ3368735
పపరర: ననరర హన పఠరన

4820 NDX0729772
పపరర: షరజహన సయఖద

94-243/817

4823 MLJ1886001
పపరర: ఖలదరరబ షపక

94-243/1223

4826 NDX0464537
పపరర: అబభదల మభనర షపక
తసడడ:డ మహబమబలర
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:36
లస: పప

4806 NDX0652776
పపరర: వజయలకడక అవపడనరర

94-243/802

4809 NDX0480020
పపరర: అసజరరడడడ అవపడనరర

94-243/805

4812 MLJ3369121
పపరర: హనసమలయమక పరలగరరర

94-243/807

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2191/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-243/809

4815 NDX0549352
పపరర: భబరత పలలర

94-243/810

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2193
వయససస:29
లస: ససస స
94-243/812

4818 NDX0549949
పపరర: శకనవరసరరవప పలలర

94-243/813

తసడడ:డ పప తయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2193
వయససస:50
లస: పప
94-243/815

4821 NDX0464586
పపరర: షరహహదన షపక

94-243/816

భరస : అబభదల మభనర
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:33
లస: ససస స
94-243/818

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:50
లస: ససస స
94-243/820

94-243/799

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:51
లస: పప

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:38
లస: ససస స
4825 NDX1071943
పపరర: ననరర హన షపక

94-243/804

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:81-22-2193
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2193
వయససస:62
లస: పప
4822 MLJ3368552
పపరర: రమజజ షపక

4808 NDX0549774
పపరర: ఐజజక వనననగసడర

4803 NDX0824227
పపరర: షపక జహరరబ

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమలనసద నననన
ఇసటట ననస:81-22-2192
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2193
వయససస:44
లస: ససస స
4819 AP151000459447
పపరర: ఘన పఠరన

94-243/801

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అవపడనరర
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడసనన నననన
ఇసటట ననస:81-22-2192
వయససస:41
లస: ససస స
4816 NDX0545244
పపరర: అచచమక పలలర

4805 NDX0545368
పపరర: హవలమభతషఖస వవజరసడర

94-243/796

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-22-2188
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనమభ వవజసడర
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:74
లస: పప
4813 NDX2252310
పపరర: మరరయమక నననన

94-243/798

తసడడ:డ మభతస యఖ
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మభతస యఖ
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:65
లస: ససస స
4810 NDX0549840
పపరర: మతస యఖ వవజసడర

4802 NDX2051688
పపరర: పసదద బబజ షపక

4800 NDX1343318
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరయసయయబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:47
లస: పప

భరస : భవరన పడసరద దతవర
ఇసటట ననస:81-22-2191
వయససస:22
లస: ససస స
4807 NDX0545335
పపరర: ససశల వవజరసడర

94-243/795

తసడడ:డ పసదద బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:81-22-2186
వయససస:46
లస: పప
4804 NDX2301794
పపరర: లకడక దతవర

4799 NDX1504613
పపరర: ససభబన షపక

4824 MLJ1890060
పపరర: జరచననబ షపక

94-243/819

భరస : మహబమబలరర
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:56
లస: ససస స
94-243/821

4827 NDX0729186
పపరర: బబషర సయఖద

94-243/822

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:48
లస: పప
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94-243/823

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:81-22-2194
వయససస:63
లస: పప
4831 NDX0966630
పపరర: రహహబయల సయఖద

94-243/824

94-243/827

94-243/830

94-243/833

94-243/836

94-242/1286

94-242/1311

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:24
లస: పప

4841 NDX0982843
పపరర: అబభదల రహమలన సయఖద

4844 NDX1930404
పపరర: వనశసకట ననరరయణ పడత

4847 NDX2513612
పపరర: RAGAMMA మలకరహన

4850 NDX2825248
పపరర: మమహరజ బబగభమ షపక

94-243/840

4853 NDX0966671
పపరర: షపక హహసపసన బ

94-243/834

4856 NDX2302412
పపరర: ససభబన సయఖద
తసడడ:డ భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:26
లస: పప

4836 NDX0966994
పపరర: షపక ఆయయషర బబగస

94-243/829

4839 NDX1195049
పపరర: నజమభధదన SK

94-243/832

4842 NDX1195031
పపరర: జహహరరధదన SK

94-243/835

తసడడ:డ గగససధదన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:51
లస: పప
94-243/837

4845 NDX2529931
పపరర: హరర పరలలపప

94-243/838

తసడడ:డ రవ పరలలపప
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:22
లస: పప
94-242/1287

4848 NDX2438273
పపరర: కరగమభలలర సయఖద

94-242/1288

తసడడ:డ అబభదల సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:28
లస: పప
94-242/1462

4851 NDX0966655
పపరర: షపక ఫరతమ

94-243/839

భరస : ఖలలక
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:34
లస: ససస స
94-243/841

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:49
లస: ససస స
94-243/843

94-243/826

తసడడ:డ జహహరరధదన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఈసనబ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:34
లస: ససస స
4855 NDX2302438
పపరర: నయలబ వల సయఖద

94-243/831

భరస : వనసకటటశశరరర మలకరహన
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:35
లస: పప
4852 NDX0966739
పపరర: షకకలల సయఖద

4838 NDX1195056
పపరర: ననచమభధదన SK

4833 NDX0823864
పపరర: షపక షరహహద

భరస : జహహరరదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పడత
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:59
లస: పప

భరస : కరగమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:27
లస: ససస స
4849 NDX2642510
పపరర: బమరర ససచద షపక

94-243/828

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:57
లస: పప
4846 NDX2438281
పపరర: ఆరరఫర బబగమ సయఖద

4835 NDX2301760
పపరర: ససచయద బ షపక

94-242/1285

తసడడ:డ సరబర
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరధదన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:35
లస: పప
4843 NDX2302529
పపరర: ససభబన షపక

94-243/825

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:61
లస: ససస స
4840 NDX0861310
పపరర: మభజర షపక

4832 NDX0824276
పపరర: షపక రరజశనన

4830 NDX2304558
పపరర: జహగగర బబషర షపక

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:35
లస: పప

భరస : షరహహద
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ�
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:43
లస: ససస స
4837 NDX0966853
పపరర: షపక జరచనస

94-242/1284

భరస : జహగగర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబభదల రహహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2195
వయససస:29
లస: ససస స
4834 NDX0838482
పపరర: ననరర హన షపక�

4829 NDX2305399
పపరర: జజన బబగస షపక

4854 NDX2302420
పపరర: బబజ సయఖద

94-243/842

తసడడ:డ భబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:22
లస: పప
94-243/844

4857 NDX1302777
పపరర: గభరరసరశమ పసచయలవపల

94-243/845

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: రబబబన షపక
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94-243/846

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:45
లస: పప
4861 NDX3160496
పపరర: కరరమభలర బబగ

94-243/1225

94-243/1228

94-243/848

94-243/851

94-243/854

94-243/857

94-243/1230

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:47
లస: ససస స

4871 MLJ3368727
పపరర: హలమల షపక

4874 NDX1707746
పపరర: యభసనఫ అల షపక

4877 NDX1036227
పపరర: అబభదల ఖలదర షపక

4880 NDX3013208
పపరర: దదవఖ పరలలటట

94-243/860

4883 NDX2089291
పపరర: రరషక షపక

94-243/852

4886 NDX0405365
పపరర: కకటటశశరమక అడపర
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:65
లస: ససస స

4866 NDX2748358
పపరర: ససభబషసణ చకకవరరమ

94-243/1229

4869 NDX0510826
పపరర: షరహహదన షపక

94-243/850

4872 NDX2251791
పపరర: బబజ షపక

94-243/853

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:23
లస: పప
94-243/855

4875 NDX2116102
పపరర: శరగఫ షపక

94-243/856

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:31
లస: పప
94-243/858

4878 NDX1892927
పపరర: బబజ షపక

94-243/859

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:49
లస: పప
94-243/1231

4881 NDX2666162
పపరర: దదవఖ పరలలటట

94-244/1211

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:19
లస: ససస స
94-243/861

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:24
లస: ససస స
94-243/863

94-243/1227

భరస : అబభదల ఖలదర
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస అడప
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:20
లస: ససస స
4885 AP151000462289
పపరర: నజరరన షపక

94-243/849

తసడడ:డ మహబమబ భబషర
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:48
లస: పప

భరస : షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:21
లస: ససస స
4882 NDX2510410
పపరర: బసదస అడప

4868 NDX1954545
పపరర: కలమలరర పరలలటట

4863 NDX2851491
పపరర: ససబబన షపక

భరస : చసదడ శశఖర చకకవరరమ
ఇసటట ననస:81-22-2197
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:42
లస: పప
4879 NDX2841807
పపరర: ఆశయల షపక

94-218/820

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:23
లస: పప
4876 NDX2510287
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలలటట

4865 NDX2799815
పపరర: చసదడ శశఖర చకకవరరమ

94-243/1224

తసడడ:డ వలర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:44
లస: ససస స
4873 NDX2423283
పపరర: సతఖననరరయణ పరలలటట

94-243/1226

తసడడ:డ సరసబశవ రరజ చకకవరరమ
ఇసటట ననస:81-22-2197
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2198
వయససస:24
లస: ససస స
4870 NDX1071968
పపరర: ననగమర బ షపక

4862 NDX3156940
పపరర: బబగభమ మమహరరజ

4860 NDX3154903
పపరర: అబభదలలర బబగ

తసడడ:డ యభససఫ బబగ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:78
లస: పప

భరస : కరరమభలర బబగ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకరహనన
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:21
లస: పప
4867 NDX1892794
పపరర: నజజక షపక

94-243/847

తసడడ:డ అబభదలలర భబగ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలర బబగ
ఇసటట ననస:81-22-2196
వయససస:53
లస: పప
4864 NDX3011624
పపరర: వనసకటరరవప మకరహనన

4859 NDX2510386
పపరర: కరగమభలలర భబగ

4884 NDX0403998
పపరర: తషలససదతవ అడప

94-243/862

భరస : ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:40
లస: ససస స
94-243/864

4887 NDX0549881
పపరర: ససబడమణఖఎస అడప

94-243/865

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-22-2199
వయససస:46
లస: పప
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94-243/866

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:81-22-2199/1
వయససస:35
లస: ససస స
4891 NDX0480061
పపరర: ననరరయణ రరడడడ పస

94-243/869

94-243/872

94-243/875

94-243/878

94-243/881

94-243/1233

94-243/883

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:29
లస: ససస స

4901 NDX0024349
పపరర: మభనఫ భబషర షపక

4904 AP151000459203
పపరర: అబభదలసతనసర షపక

4907 NDX3030160
పపరర: అలయ బబగభమ షపక

4910 NDX1504662
పపరర: అసజమక సరసబబడవప

94-243/886

4913 NDX1504803
పపరర: శవయఖ సరసబబడవప

94-243/879

4916 NDX1072016
పపరర: ఆషర షపక
భరస : రహహస అబభదల కరగస
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:39
లస: ససస స

4896 AP151000462275
పపరర: షపకనననబ

94-243/874

4899 NDX0825091
పపరర: షపక జహరరబ

94-243/877

4902 NDX2510550
పపరర: శకనస సరసబబడవప

94-243/880

తసడడ:డ గగవసదస సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:31
లస: పప
94-243/882

4905 NDX2719805
పపరర: హహసపన బఇవనచ షపక

94-243/1232

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/1234

4908 NDX2719797
పపరర: ససభబన షపక

94-243/1235

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:19
లస: పప
94-243/884

4911 NDX1504704
పపరర: భబనస చసదర సరసబబడవప

94-243/885

తసడడ:డ గగవసదస సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:26
లస: పప
94-243/887

తసడడ:డ గగవసదస సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:38
లస: పప
94-243/888

94-243/871

భరస : ఘనస
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : శవయఖ సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:29
లస: పప
4915 NDX1071950
పపరర: రజయల షపక

94-243/876

తసడడ:డ అనసర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనస సరసబబడవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:26
లస: ససస స
4912 NDX1504753
పపరర: రరమభడడ సరసబబడవప

4898 AP151000462274
పపరర: కమభనసర షపక

4893 NDX1832279
పపరర: ఆశర షపక

భరస : అబభదలసతనసర
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలకననఫ
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:21
లస: పప
4909 NDX1504902
పపరర: సరశత సరసబబడవప

94-243/873

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:41
లస: పప
4906 NDX2719763
పపరర: బబజ షపక

4895 MLJ3368743
పపరర: ససతనరరవమక సరయబబ యన

94-243/868

భరస : మభనఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబభదలలకనఫ
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:25
లస: పప
4903 NDX0024331
పపరర: మసరసన వల షపక

94-243/870

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:42
లస: ససస స
4900 NDX2302206
పపరర: ననగభల మరర షపక

4892 NDX2510543
పపరర: గభలలరర బబగస షపక

4890 NDX0561068
పపరర: మలగభలకరర వనసకట సరశమ

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2199/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2201
వయససస:32
లస: ససస స
4897 NDX0825182
పపరర: షపక కరగమభన

94-243/867

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2199/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2199/1
వయససస:45
లస: పప
4894 NDX2252104
పపరర: శకకలల షపక

4889 MLJ3368693
పపరర: ససబబమక పసమకసరన

4914 NDX2719953
పపరర: శకనస సరమమమవప

94-243/1236

తసడడ:డ గగవసదస సరమమమవప
ఇసటట ననస:81-22-2202
వయససస:30
లస: పప
94-243/889

4917 NDX0403899
పపరర: హసససన పఠరన

94-243/890

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:40
లస: ససస స
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94-243/891

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:42
లస: ససస స
4921 NDX1609595
పపరర: జబబభలలర పఠరన

94-243/894

94-243/897

94-243/900

94-243/903

94-243/906

94-243/909

94-243/912

94-243/915

తసడడ:డ అబభదలలరబబగ
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:41
లస: పప
4945 NDX2251932
పపరర: అహ మలద బబచగ మహమకద
తసడడ:డ అబభదలలర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:49
లస: పప

94-243/901

4931 NDX0480137
పపరర: వనసకటటశశరరర సస హహచ

4934 NDX1072008
పపరర: జరగనన బబగస షపక

4937 AP151000462271
పపరర: జమల షపక

4940 NDX2251817
పపరర: జమర మహమకద

94-243/904

4926 NDX1343276
పపరర: ఇరరరన సయఖద

4929 NDX0396135
పపరర: ఖలససస షపక�

94-243/907

4935 AP151000462268
పపరర: మభతచచరరననసర

94-243/908

భరస : అహమకదతబద
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:41
లస: ససస స
94-243/910

4938 NDX0770602
పపరర: పఠరన హహసపసన బ�

94-243/911

భరస : రసనల ఖలన�
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:69
లస: ససస స
94-243/913

4941 NDX1302769
పపరర: జమర మహమకద
తలర : మమతహరరనసర
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:25
లస: పప

4943 NDX0396101
పపరర: ఇగరబల బబగ

4944 MLJ3363587
పపరర: అహమకద బబగ�

తసడడ:డ మహమకద ఇకబబల బబగ
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:20
లస: పప

94-243/902

94-243/905
4932 NDX1343367
పపరర: వరరసజనవయభలల దదపలలపపడడ

తసడడ:డ అహ మలద బబచగ బబబభ మహమకద
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:26
లస: పప

4946 NDX2670719
పపరర: మహమకద ఆరగఫ బబగ

94-243/899

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:81-22-2206
వయససస:37
లస: పప

94-243/916

తసడడ:డ అబభదలలరబబగ
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:42
లస: పప
94-243/918

94-243/896

తసడడ:డ మహహదదదన�
ఇసటట ననస:81-22-2205
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద బబగ బబబభ
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:24
లస: పప
4942 MLJ3363413
పపరర: అననసర బబగ

4928 NDX1343268
పపరర: అకబర బబషర షపక

4923 NDX0854851
పపరర: సలమ పఠరన

భరస : అమర
ఇసటట ననస:81-22-2205
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అననసర
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:42
లస: ససస స
4939 NDX1611319
పపరర: మహమకద ఇలయజ

94-243/898

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2206
వయససస:33
లస: పప

భరస : యభనష
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:33
లస: ససస స
4936 NDX1071984
పపరర: వహహదన బబగస మహమకద

4925 NDX1071935
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-243/893

తసడడ:డ ఖలదరరస
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-22-2205
వయససస:25
లస: పప

భరస : వరరసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-22-2206
వయససస:32
లస: ససస స
4933 NDX1576356
పపరర: షపక రగహనన

94-243/895

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:81-22-2204
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2205
వయససస:72
లస: ససస స
4930 NDX1343375
పపరర: భబరత దదపలలపపడడ

4922 NDX0716266
పపరర: కరగమ షపక

4920 NDX1343433
పపరర: మమమమభననసర పఠరన

భరస : ఖలదర ఖలన
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలడహమలన
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదరరస
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:42
లస: పప
4927 AP151000462270
పపరర: హహమలసబ షపక

94-243/892

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-22-2203
వయససస:25
లస: పప
4924 MLJ3363215
పపరర: కరగమభలలర పఠరన

4919 AP151000462272
పపరర: రజయల పఠరన

94-243/914

94-243/917

తసడడ:డ అబభదలలరబబగ
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:43
లస: పప
94-243/1088

4947 NDX2720050
పపరర: మకకబల బబష ఖలన పటబన

94-243/1237

తసడడ:డ రసనల ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:40
లస: ససస స
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4948 NDX2720068
పపరర: శసషరద బబగభమ పటబన

94-243/1238

భరస : బబష ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:37
లస: ససస స
4951 NDX2089333
పపరర: షబనన షపక

94-243/920

94-243/923

94-243/921

4955 NDX2409985
పపరర: మహమకద వససమ షపక

94-243/926

4958 NDX2089341
పపరర: అబభదల అలమ షపక

94-243/924

భరస : మహమకద గయలజదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2208, 21/1 TH LANE
వయససస:44
లస: ససస స

4961 NDX2470961
పపరర: మహమకద గయలజదదదన

94-243/927

4956 NDX2089317
పపరర: రగషణ జమర షపక

94-243/1293

94-243/1296

4965 NDX2118843
పపరర: మహమకదద షపక

4966 NDX2118850
పపరర: అహ మలదద షపక

4967 NDX2118868
పపరర: బలకస బబగమ షపక

4968 NDX3027497
పపరర: కరరశరక షపక

భరస : కమల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2209
వయససస:75
లస: ససస స
94-243/932

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:25
లస: ససస స
4972 NDX0548164
పపరర: పరరశత పపరర

తసడడ:డ బబ డపరటట ననననచరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:22
లస: పప

4970 NDX1071992
పపరర: ననగలకడక యలచనబతస న

94-243/935

4973 NDX0716076
పపరర: కకటటశశరమక బబ డపరటట

94-243/933

4976 NDX0716241
పపరర: ననసచనరయఖ బబ డపరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:53
లస: పప

94-243/1240

4971 NDX0652628
పపరర: షరహహద షపక

94-243/934

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:37
లస: ససస స
94-243/936

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:45
లస: ససస స
94-243/938

94-243/929

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2209
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబలకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:38
లస: ససస స
4975 NDX2223063
పపరర: బబ డపరటట వనసకట గగపస ననథ

94-243/931

94-243/1294

భరస : జబబబర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-22-2208, 21/1 TH LANE
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2209
వయససస:26
లస: ససస స

4969 NDX1865544
పపరర: యలమన బబ డపరటట

94-243/928

4962 NDX2470987
పపరర: మహమకద అలమలబ

తసడడ:డ మహమకద గయలజదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2208, 21/1 TH LANE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2209
వయససస:28
లస: ససస స

94-243/925

4959 MLJ1884980
పపరర: ఇబడహహసజజన షపక

తసడడ:డ మహమకద గయజదదదన
ఇసటట ననస:81-22-2208, 21/1 TH LANE
వయససస:18
లస: ససస స
94-243/930

94-243/922

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-22-2208, 21/1 TH LANE
వయససస:46
లస: పప

94-243/1295 4964 NDX2470953
4963 NDX2631463
పపరర: మహమకద లయయఖ ననమష
పపరర: మహమకద రరఫత

4953 NDX2089325
పపరర: రజయల షపక

తసడడ:డ అబభదల అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల వదనద షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:60
లస: పప
94-243/1292

94-243/919

భరస : అబభదల అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రసనల
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:45
లస: పప
4960 NDX2470979
పపరర: మహమకద ఇమలసబ

4952 MLJ1886043
పపరర: షహతనజ షపక

4950 NDX2409977
పపరర: మహససన పరగశన షపక

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:67
లస: ససస స
4957 MLJ1888742
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-243/1239

తసడడ:డ మగమల మర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-22-2207
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల అలమ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2208
వయససస:30
లస: ససస స
4954 AP151000462479
పపరర: కకషతబ బబగస

4949 NDX2730984
పపరర: మభసరకన ఫసరదచస పటబన

4974 NDX0652586
పపరర: కకషషకలమలరర మలచబతష
స ల

94-243/937

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:53
లస: ససస స
94-243/939

4977 NDX0479964
పపరర: సతఖననరరయణ యమ

94-243/940

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:55
లస: పప
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4978 NDX2531234
పపరర: వనసకట గగపస ననథ బబ డపరటట

94-243/941

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:81-22-2210
వయససస:22
లస: పప
4981 NDX2747426
పపరర: శకలత తననరర
తసడడ:డ అసకమకరరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-22-2211
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/945

94-243/948

భరస : రరజజచ. షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:44
లస: ససస స
94-243/951

తసడడ:డ ననహనన
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:34
లస: పప

94-243/946

4988 NDX2438596
పపరర: షకకల షపక

4991 AP151000459198
పపరర: ననవన షపక

94-243/1243

తలర : షకకల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:19
లస: పప

4994 NDX2113728
పపరర: అబభదల నబ షపక

94-243/949

94-243/955

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2328
వయససస:52
లస: ససస స

4997 MLJ3368040
పపరర: వజయదసరర యలరరసస

94-243/952

తసడడ:డ మసరసన తషమమల
ఇసటట ననస:81-23
వయససస:34
లస: పప

5000 NDX2305688
పపరర: ససరరష కలమలర మసధలపప

4986 NDX0729426
పపరర: హససన షపక

94-243/953

4989 AP151000462266
పపరర: అజజననసర షపక

4992 NDX2647113
పపరర: రహహమ తబసససమ షపక

4995 NDX1438135
పపరర: ననగరసదడస చనటబర

94-243/956

4998 MLJ3363181
పపరర: భబనసపడకరష యలరరసస

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2024
వయససస:44
లస: పప

94-240/593

5006 NDX3196607
పపరర: మమయ సరహహబ షపక

94-243/1245

94-243/957

5001 NDX2688794
పపరర: అషర షపక

94-244/1212

5004 NDX3185147
పపరర: మమయ సరహహబ షపక

94-243/1246

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2024
వయససస:44
లస: పప
94-244/1294

Deleted

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2024
వయససస:44
లస: పప

94-243/954

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2000
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2024
వయససస:44
లస: పప
94-244/1293

94-243/1089

తసడడ:డ గరలరరడడడ
ఇసటట ననస:81-22-2329
వయససస:45
లస: పప
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5003 NDX3204146
పపరర: మమయ సరహహబ షపక

94-243/950

తసడడ:డ మలరరయలదనసస
ఇసటట ననస:81-22-2291
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగశశర రరవప మసధలపప
ఇసటట ననస:81-23-75
వయససస:21
లస: పప

94-218/821

94-243/947

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : భబనసపడకరష
ఇసటట ననస:81-22-2329
వయససస:40
లస: ససస స
94-244/34

94-243/944

భరస : ననవన షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-22-2263
వయససస:31
లస: పప

4996 AP151000462286
పపరర: రతనకలమలరర యరకబబ తషల

4983 NDX2438604
పపరర: ననర ఫరతమల షపక

తసడడ:డ నననన
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వల అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:57
లస: పప

4993 NDX2874436
పపరర: కరగమభదదదన షపక

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2024
వయససస:44
లస: పప

4985 NDX0729459
పపరర: అమరరననస షపక

94-243/943

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజరక షపక
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:44
లస: ససస స

4990 NDX0024174
పపరర: మభజబ మహమకద

5005 NDX3189685
పపరర: మమయ సరహహబ షపక

94-243/1242

తసడడ:డ నననన
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:32
లస: ససస స

4987 NDX2302073
పపరర: షకకల షపక

5002 NDX3200920
పపరర: మమయ సరహహబ షపక

4982 NDX3030723
పపరర: శరగష తననరర

4980 NDX2118876
పపరర: అసకమక రరవప తననరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-22-2211
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-22-2211
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-22-2212
వయససస:23
లస: ససస స

4999 NDX2356244
పపరర: లసగయఖ తషమమల

94-243/942

భరస : అసకమక రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-22-2211
వయససస:35
లస: ససస స
94-243/1241

4984 NDX1865601
పపరర: అలయల పఠరన

4979 NDX2118884
పపరర: ధన లకడక తననరర

5007 NDX0987230
పపరర: ఫరతమల షపక

94-244/35

భరస : ససచదత బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2213
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: ఈశశరమక కకరకపరటట
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94-244/36

భరస : కకసడయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2214
వయససస:30
లస: ససస స
5011 NDX0987644
పపరర: మలలర ష దనకకజ

94-244/38

94-244/39

94-244/42

94-244/45

94-244/48

94-244/51

94-244/54

భరస : మగభబల
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:47
లస: ససస స

5021 NDX2490688
పపరర: శరగష బబపటర

5024 NDX0979252
పపరర: ఫరతమల షపక

5027 NDX2438505
పపరర: మహమకద షపక

5030 NDX2107085
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-244/1215

5033 NDX3294022
పపరర: బశర అహమద షపక

94-244/46

5036 NDX1305630
పపరర: అతక షపక
తసడడ:డ మగబమల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:26
లస: పప

5016 NDX0025999
పపరర: ననగరసదడబబబభ దనకకజ

94-244/41

5019 NDX1953869
పపరర: ససమయఖ మహమకద

94-244/44

5022 NDX0988113
పపరర: జజనబబగస షపక

94-244/47

భరస : అబభదల రజజక
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:29
లస: ససస స
94-244/49

5025 NDX0988139
పపరర: మసరసన బ షపక

94-244/50

భరస : బబల
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:39
లస: ససస స
94-244/52

5028 NDX0988154
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-244/53

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:29
లస: పప
94-244/55

5031 NDX2688745
పపరర: దదలలలద షపక

94-244/1214

భరస : షరలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/1644

తసడడ:డ మజబల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:28
లస: పప
94-244/57

94-224/1615

భరస : సమఉలర బబచగ మహమకద
ఇసటట ననస:81-23-2218
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:19
లస: పప
5035 MLJ3368875
పపరర: రజయల షపక

94-244/43

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:30
లస: పప
5032 NDX2688695
పపరర: ఆరగఫ షపక

5018 NDX1869694
పపరర: నససమల సయఖద

5013 NDX3258050
పపరర: మలధవ డనకకజ

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:81-23-2217
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలబభ ససభబన
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హజరత అల
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:69
లస: ససస స
5029 NDX2490597
పపరర: మహన రరవప బబపటర

94-244/40

భరస : మహన రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబభదల గణణ మహమకద
ఇసటట ననస:81-23-2219
వయససస:35
లస: ససస స
5026 NDX0988121
పపరర: ఖలసససబ షపక

5015 NDX2490647
పపరర: మలధవ దనకకజ

94-244/37

భరస : చసదడశశఖర డనకకజ
ఇసటట ననస:81-23-2217
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యకలబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2218
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2218
వయససస:44
లస: ససస స
5023 NDX1953398
పపరర: అషసఫ
డ పన మహమకద

94-244/1295

భరస : చసదడశశఖర దనకకజ
ఇసటట ననస:81-23-2217
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2217
వయససస:53
లస: పప
5020 NDX2490639
పపరర: ఫరతమల షపక

5012 NDX3066545
పపరర: బల తడపపర సససదరర దనకకజ

5010 NDX0729681
పపరర: బడహకయఖ దనసరర

తసడడ:డ ససతనరరమభలల
ఇసటట ననస:81-23-2215
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహహశ దనకకజ
ఇసటట ననస:81-23-2216
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర దనకకజ
ఇసటట ననస:81-23-2217
వయససస:26
లస: ససస స
5017 NDX1417725
పపరర: చసదడ శశఖర దనకకజ

94-244/1213

భరస : కకసడయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2214
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:81-23-2216
వయససస:41
లస: పప
5014 NDX1304781
పపరర: ఝలనస దనకకజ

5009 NDX2688638
పపరర: ఈశశరమక కకరకపరటట

5034 NDX2251379
పపరర: షహహన షపక

94-244/56

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/58

5037 NDX0987586
పపరర: ఫజర షపక

94-244/59

తసడడ:డ మసనల
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:33
లస: పప
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5038 MLJ3363819
పపరర: మగమబల షపక
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94-244/60

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:52
లస: పప
5041 NDX0943522
పపరర: సలస షపక

94-244/62

94-244/65

94-224/79

94-244/68

94-244/1297

94-224/82

94-244/72

తసడడ:డ సలలకన రరజ చతమలర మభడడ
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:35
లస: ససస స

5051 NDX2247724
పపరర: లకడక గగరర

5054 NDX2374379
పపరర: జరచననడ షపక

5057 NDX2460921
పపరర: ఖలససస షపక

5060 NDX1304765
పపరర: మభనన షపక

94-244/75

5063 NDX1305762
పపరర: రహహస షపక

94-244/69

5066 MLJ1896380
పపరర: అపసరర షపక
భరస : బషసర
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:37
లస: ససస స

5046 NDX2227130
పపరర: లకడక దతవ నడడకటటట

94-24/763

5049 NDX2490696
పపరర: ఫరతమల షపక

94-244/67

5052 NDX2250207
పపరర: రరసబబబభ గగరర

94-244/70

తసడడ:డ అపరలరరవప గగరర
ఇసటట ననస:81-23-2224
వయససస:29
లస: పప
94-224/80

5055 NDX2374452
పపరర: కహహససబ షపక

94-224/81

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/83

5058 NDX2410017
పపరర: జజహహదన షపక

94-244/71

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:21
లస: ససస స
94-244/73

5061 NDX2062420
పపరర: ససభబన షపక

94-244/74

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:22
లస: పప
94-244/76

తసడడ:డ హహమలమభ
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:49
లస: పప
94-244/78

94-244/64

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2223
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:44
లస: పప
5065 NDX2223089
పపరర: ససనత చతమలర మభడడ

94-244/66

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:38
లస: ససస స
5062 NDX2251593
పపరర: హహసపసన షపక

5048 NDX2247765
పపరర: షసషరద షపక

5043 NDX2247641
పపరర: ఆషర షపక

భరస : ఖలసస రరడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:81-23-2223
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2225
వయససస:38
లస: ససస స
5059 NDX2490654
పపరర: ఖలససస బ షపక

95-224/1122

భరస : అపరలరరవప గగరర
ఇసటట ననస:81-23-2224
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మయ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2224
వయససస:22
లస: ససస స
5056 NDX2460905
పపరర: కకషష బ షపక

5045 SQX1658152
పపరర: ఆషర షపక

94-244/61

భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2222
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యమనస షరదసషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2223
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరశమ ననయభడడ మజర
ఇసటట ననస:81-23-2224
వయససస:26
లస: ససస స
5053 NDX3048667
పపరర: సలమ షపక

94-244/63

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2222
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2223
వయససస:26
లస: ససస స
5050 NDX2247716
పపరర: ఆదదలకడక మజర

5042 NDX2251395
పపరర: జజరగన సయఖద

5040 NDX0987362
పపరర: షరహహదన షపక

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-23-2221
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2222
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2222
వయససస:33
లస: పప
5047 NDX2374361
పపరర: ససచదన బ షపక

94-244/1296

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2220
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2221
వయససస:46
లస: ససస స
5044 NDX2250264
పపరర: హహసపసన సయఖద

5039 NDX3052248
పపరర: బషసర అహమద షపక

5064 MLJ1886233
పపరర: ననరర హన షపక

94-244/77

భరస : నజర
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:34
లస: ససస స
94-244/79

5067 NDX1764159
పపరర: మగభబల బబషర షపక

94-244/80

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:26
లస: పప
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5068 MLJ1886241
పపరర: నజర షపక
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94-244/81

తసడడ:డ బభడత
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:37
లస: పప
5071 NDX3224383
పపరర: రజయ షపక

94-243/1277

5072 NDX3238433
పపరర: ఖలదర షపక

94-244/1299

5075 NDX2741429
పపరర: రజయ షపక

94-243/1288

తసడడ:డ శశధర మభపరలళర
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:19
లస: ససస స
5080 NDX0979765
పపరర: వససదన షపక

94-244/1300

94-244/85

తసడడ:డ మగమబల
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:55
లస: పప
5086 NDX0548263
పపరర: ఉమలదతవ పస

94-243/958

94-224/84

94-244/93

భరస : లసగరరరవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:41
లస: ససస స
5095 NDX2250744
పపరర: రవసదడ కలమలర తతసడమలర
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప తతసడమలర
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:30
లస: పప

94-244/86

94-244/1301

5087 NDX2223188
పపరర: సరరత ఛమళళ మభడడ

5090 NDX2247690
పపరర: రవళ చసదడ లలఖ తతసడమలలర

5079 MLJ1895861
పపరర: ససభబషసణణ మభపరలళళ

5085 NDX2757888
పపరర: లకడక పడసనన మభపరలళర

94-244/89

5088 AP151000465732
పపరర: శరగమణణ చచమకలమమడడ

94-244/87

94-244/1302

94-244/90

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-23-2230
వయససస:59
లస: ససస స
94-244/91

5091 NDX0338350
పపరర: రసగలకడక తతసడమలర
భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:39
లస: ససస స

5093 AP151000465649
పపరర: కమలమక తతసడమలర

5094 NDX1577628
పపరర: ననరరయణ బబ డపరటట

తసడడ:డ రసగసరయ
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:43
లస: పప

94-244/84

5082 AP151000465736
పపరర: శశధర మభపరలళళ

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప తతసడమలలర
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:24
లస: ససస స

5096 NDX0338327
పపరర: పరసడడరసగరరరవప తతసడమలర

94-244/83

తసడడ:డ శశధర మభపరలళర
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:19
లస: ససస స

94-244/94

భరస : రసగసరయ
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:59
లస: ససస స
94-244/96

5076 AP151000465304
పపరర: సతఖవత వనచటర

తసడడ:డ శకరరమభలల
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సలలకన ఛమళళ మభడడ
ఇసటట ననస:81-23-2230
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ సరయ డదననడమలర
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:47
లస: పప
5092 NDX1577610
పపరర: సరసబబడజఖస బబ డపరటట

5081 NDX0746875
పపరర: సరధదకరబబభ షపక

5084 NDX3053097
పపరర: రరమమమరరస మభపరలళర

94-244/1298

భరస : శశధర
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మభపరలళర
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:83
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2230
వయససస:45
లస: ససస స
5089 NDX2374296
పపరర: రసగపడసరద తతననదమలర

94-243/1247

తసడడ:డ మలబభల
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:34
లస: పప
94-244/88

5073 NDX3052149
పపరర: శసషస ఉననషర షపక

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2228
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమమమరరస మభపరలళర
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సరధదక బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2229
వయససస:35
లస: ససస స
5083 NDX0337790
పపరర: సలస షపక

5078 NDX3053006
పపరర: సరమమజఖస మభపరలళర

94-224/1650

భరస : అబభదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:39
లస: ససస స
94-239/1149

5070 NDX3299187
పపరర: ససధనన ససధన షపక

భరస : హకకస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:41
లస: పప
5077 NDX3084829
పపరర: లకడక పడసనన మభపరలళర

94-244/82

తసడడ:డ బభడత
ఇసటట ననస:81-23-2226
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2227
వయససస:39
లస: ససస స
5074 NDX2741437
పపరర: ఖలదర షపక

5069 MLJ1898196
పపరర: బషసర షపక

94-244/92

94-244/95

తసడడ:డ లసగరరరవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:27
లస: పప
94-244/97

5097 NDX1577636
పపరర: లసగరరరవ బబ డపరటట

94-244/98

తసడడ:డ నలయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2231
వయససస:46
లస: పప
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5098 NDX2251460
పపరర: అసజమక తమకనవన
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94-244/99

భరస : పసదద అసజ రరడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:81-23-2232
వయససస:43
లస: ససస స
5101 NDX3042843
పపరర: అబభదలలర షపక

94-242/1463

తసడడ:డ శమ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:33
లస: పప
5104 AP151000465305
పపరర: గగససయలబబగస షపక

94-244/103

94-244/106

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:18
లస: పప
5113 SQX2228054
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-224/1604

94-244/111

94-244/113

తసడడ:డ నగరశ కలమలర బబపటర
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:19
లస: ససస స

94-244/104

94-244/116

94-244/1304

5108 AP151000465730
పపరర: ససబబన షపక

94-244/107

94-244/1217

94-244/105

5109 AP151000465729
పపరర: రషసత షపక

94-244/108

5112 NDX2943207
పపరర: సమఉలలర షపక

94-244/1303

తసడడ:డ అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:37
లస: పప
94-244/109

5115 NDX1718164
పపరర: గగససయల బబగస షపక

94-244/110

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2235
వయససస:37
లస: ససస స

5117 NDX0025973
పపరర: హహసపసన షపక

94-244/112

5118 NDX2800530
పపరర: సరయ సససధస బబపటర

94-224/1365

Deleted

తసడడ:డ నగరశ కలమలర బబపటర
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:19
లస: ససస స

5120 MLJ1893239
పపరర: మహబభనన షపక

94-244/114

5121 MLJ1893247
పపరర: ఆఫసజజబ షపక

94-244/115

భరస : అబభదలకరగమ
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:59
లస: ససస స

5123 NDX2223196
పపరర: వనసకట ససత రరమ ననగ సరయ
బబపటర
తసడడ:డ ననగరష కలమలర బబపటర
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:23
లస: పప

భరస : హకకస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:30
లస: ససస స

5106 NDX1764183
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ అబభదల
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:41
లస: పప

5114 NDX2248490
పపరర: అసబక షపక

5126 NDX3114162
పపరర: ససధన షపక

94-244/102

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:25
లస: పప

భరస : అనశరఅల
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:74
లస: ససస స
5125 NDX3046703
పపరర: సరయ సససధస బబపటర

5105 AP151000465283
పపరర: హహసపనబ షపక

5111 NDX2688760
పపరర: ఇరరరన షపక

94-224/1364

భరస : రషసత
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-23-2235
వయససస:52
లస: పప

భరస : నగరష కలమలర
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:40
లస: ససస స
5122 NDX0988147
పపరర: ససరఖకలమలరర బబపటర

5103 NDX0413542
పపరర: మరరబ షపక

94-244/101

భరస : అయమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2235
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2235
వయససస:24
లస: పప
5119 NDX0988105
పపరర: వరజ బబపటర

5102 NDX0987875
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:18
లస: పప

భరస : సమఉలలర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:34
లస: ససస స
5116 NDX1718115
పపరర: అయమబ బబషర షపక

తసడడ:డ అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:38
లస: పప
94-244/1216

5100 NDX2825800
పపరర: రషసద షపక

తసడడ:డ తరరమల పసదద రరడడడ తమకనవన
ఇసటట ననస:81-23-2232
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబభదల
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:27
లస: పప
5110 NDX2688802
పపరర: ఇరశరద షపక

94-244/100

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-23-2234
వయససస:37
లస: ససస స
5107 NDX1718024
పపరర: హమ అబభదల షపక

5099 NDX2250728
పపరర: పసదద అసజ రరడడ తమకనవన

94-244/117

94-243/1248

5124 NDX0988212
పపరర: నగరష కలమలర బబపటర

94-244/118

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2236
వయససస:49
లస: పప
5127 NDX0607721
పపరర: ననర జహన షపక

94-244/119

భరస : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: మహబభనన షపక
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94-244/120

భరస : అనశర అల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:39
లస: ససస స
5131 MLJ3374170
పపరర: అహమద షపక

94-244/123

94-167/119

94-244/127

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:34
లస: ససస స
5140 NDX0606590
పపరర: మహమకద అజజర
రహమలన షపక
తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:33
లస: పప
5143 NDX2637759
పపరర: ఆబదన బబగస షపక

5132 NDX1529843
పపరర: అనశర అల షపక

94-244/130

94-244/1218

5135 NDX2631927
పపరర: రహసతషన షపక

5130 MLJ3374154
పపరర: ఖయభస షపక

94-244/122

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:37
లస: పప
94-244/124

తసడడ:డ అబభదల కరగమ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనసద భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:27
లస: ససస స
5137 NDX0612770
పపరర: సరజదన బబగస షపక

94-244/121

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:38
లస: పప
5134 NDX1046499
పపరర: సమరర ససలలసనన షపక

5129 AP151000465253
పపరర: గగససయలబబగస షపక

5133 AP151000465130
పపరర: బబబభ షపక

94-244/125

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-23-2237
వయససస:64
లస: పప
94-234/1256

5136 NDX0338707
పపరర: రహహమభననసర బబగస షపక

భరస : మమసహమకద అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:30
లస: ససస స

5138 MLJ1897008
పపరర: ఫరతమమననసర షపక

5139 AP151000465357
పపరర: అబదన షపక

94-244/128

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:49
లస: ససస స

94-244/131
5141 MLJ1897024
పపరర: మహమకద హబబభర రహమన
షపక
తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:34
లస: పప

5142 AP151000465654
పపరర: మహమకద మభ�ఁసబభర
రహమలన
తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:47
లస: పప

5144 NDX2634517
పపరర: సమయల బబగస షపక

5145 NDX2634533
పపరర: హససనన బబగస షపక

94-244/1219

94-244/126

94-244/129

94-244/132

94-244/1220

భసధసవప: మమసహమకద అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:53
లస: ససస స

భసధసవప: మమసహమకద అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: మమసహమకద అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:38
లస: ససస స

5146 NDX2606671
పపరర: సరజద బబఁతగస షపక

5147 NDX2631158
పపరర: షపక రహమతషన షపక

5148 NDX3049574
పపరర: మలదవ కలక
ర రర

94-244/1221

భసధసవప: అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:30
లస: ససస స
5149 NDX3044781
పపరర: మహహశ బబబభ మభపరసణణ

94-244/1306

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మభపరసణణ
ఇసటట ననస:81-23-2239
వయససస:20
లస: పప
5152 NDX2374262
పపరర: నగగనన షపక

94-224/85

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:81-23-2239
వయససస:36
లస: ససస స

5150 MLJ3374477
పపరర: రరమలకడక మభపలసరన

5151 AP151000465882
పపరర: శకనవరసరరవప మభపలసరన

94-244/133

5153 NDX2461093
పపరర: ననగమర బ షపక

5156 NDX2461051
పపరర: మమలలల షపక
తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:70
లస: పప

94-244/134

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2239/1
వయససస:43
లస: పప
94-224/86

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/88

94-244/1305

భరస : షపక మహమకద అజజర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2238
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2239/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:28
లస: ససస స
5155 NDX2461010
పపరర: బషపరరన షపక

94-244/1222

5154 NDX2374247
పపరర: వహహదన షపక

94-224/87

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:42
లస: ససస స
94-224/89

5157 MLJ1885649
పపరర: ననగమరరబ షపక

94-244/135

భరస : మలబససభబన
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:33
లస: ససస స
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94-244/136

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:37
లస: పప
5161 NDX3233574
పపరర: ఖలల షపక

94-243/1282

94-244/1307

94-244/1310

94-244/138

94-244/141

94-244/144

94-243/1250

భరస : వనసకట పససటపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2244/1
వయససస:22
లస: ససస స

5171 MLJ1896158
పపరర: ససతన మహలకడక ఏదసద

5174 NDX2249928
పపరర: భబసకర పరతపరటట

5177 NDX2251254
పపరర: శకనవరసరరవప యకకతచల

5180 NDX2195478
పపరర: జజఖతరకయ కడడయస

94-243/1251

5183 NDX3013174
పపరర: యలర మక మసరల

94-244/139

5186 NDX0987990
పపరర: ననజననపరరశన
తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:31
లస: ససస స

5166 NDX3048832
పపరర: ఇలయలస షపక

94-244/1309

5169 NDX2252005
పపరర: భబసకర పరతపత

94-243/960

5172 NDX2249845
పపరర: పడభబత ఎదసద

94-244/140

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎదసద
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:25
లస: పప
94-244/142

94-244/143
5175 NDX2250231
పపరర: రరమ ససబబబయమక యకకటటల

భరస : శకనవరస యకకటటల
ఇసటట ననస:81-23-2243
వయససస:38
లస: ససస స
94-244/145

5178 NDX3030541
పపరర: హరరననథ బబబభ ననరర దనసస

94-243/1249

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననరర దనసస
ఇసటట ననస:81-23-2244
వయససస:51
లస: పప
94-244/146

5181 NDX2195460
పపరర: శశషగరరర రరవప కడడయస

94-244/147

తసడడ:డ నరసససహరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:81-23-2244
వయససస:30
లస: పప
94-243/1252

భరస : సరసబశవ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:81-23-2244/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-243/1254

94-243/1287

తసడడ:డ జజరర పరతపత
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:81-23-2244
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నసఁరకరరజ చగకరకకలల
ఇసటట ననస:81-23-2244/1
వయససస:82
లస: ససస స
5185 NDX3020526
పపరర: పపజత పససటపరటట

94-243/959

తసడడ:డ లకకయఖ యకకతచల
ఇసటట ననస:81-23-2243
వయససస:38
లస: పప

భరస : హరరననథ బబబభ ననరదనసస
ఇసటట ననస:81-23-2244
వయససస:45
లస: ససస స
5182 NDX3023306
పపరర: అపలలమక చగకరకకలల

5168 NDX2251957
పపరర: సలలమ పరతపత

5163 NDX3238409
పపరర: ఖలల షపక

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గగలర
ఇసటట ననస:81-23-2243
వయససస:56
లస: ససస స
5179 NDX3020922
పపరర: పదనకవత ననరదనసస

94-244/1308

భరస : ససబబ రరవప ఏదసద
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎదసద
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:27
లస: పప
5176 NDX2250124
పపరర: లకడక గగలర

5165 NDX3045911
పపరర: బబలకస షపక

94-224/1610

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:27
లస: పప

భరస : భబసకర పరతపత
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పరతపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2242
వయససస:29
లస: ససస స
5173 NDX1953463
పపరర: వజయ మహన ఎదసద

94-243/1286

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:23
లస: పప
5170 NDX2249662
పపరర: సలలమ పరతపరటట

5162 NDX3237682
పపరర: ఖలల షపక

5160 NDX3255304
పపరర: ఖలల షపక

తలర : మర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షపర అల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:59
లస: పప
5167 NDX3045499
పపరర: కలలమ షపక

94-244/137

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2240
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2241
వయససస:27
లస: పప
5164 NDX3048600
పపరర: మహమకద షపక

5159 NDX2250934
పపరర: జలలన షపక

5184 NDX3020666
పపరర: వనసకట పససటపరటట

94-243/1253

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససటపరటట
ఇసటట ననస:81-23-2244/1
వయససస:30
లస: పప
94-244/148

5187 NDX0943530
పపరర: మమహరరననసర అజమ షపక

94-244/149

భరస : అబభదల బబససత అజమ
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:33
లస: ససస స
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5188 AP151000465288
పపరర: రహస తషననసర షపక

94-244/150

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:50
లస: ససస స
5191 NDX2249902
పపరర: దనద సరహహబ షపక

94-244/153

94-244/156

94-244/159

94-224/1366

94-244/1311

94-244/165

94-244/169

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2249
వయససస:42
లస: ససస స

5201 NDX2773422
పపరర: ఖలజజబ షపక

5204 NDX0746032
పపరర: మలలన షపక

5207 MLJ1895390
పపరర: మసరసన బ షపక

5210 MLJ1895283
పపరర: రఫస షపక

94-244/172

5213 NDX2249779
పపరర: గగస మహమకద

94-224/1367

5216 NDX2250348
పపరర: ఖలజజ షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2249
వయససస:22
లస: పప

5196 NDX1869363
పపరర: సలలకన ఖలన పఠరన

94-244/158

5199 NDX0338103
పపరర: ననరరలర ల ఖలన పఠరన

94-244/161

5202 NDX2418507
పపరర: అససఫ అల షపక

94-244/162

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248
వయససస:21
లస: పప
94-244/163

5205 MLJ1895838
పపరర: హఫసజజన షపక

94-244/164

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-244/166

5208 NDX2250504
పపరర: మహహదదదన బ షపక

94-244/167

భరస : ససచయద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:79
లస: ససస స
94-244/170

5211 MLJ1897396
పపరర: కరలలషర షపక

94-244/171

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:47
లస: పప
94-244/173

తసడడ:డ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:73
లస: పప
94-244/174

94-244/155

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:59
లస: పప
5215 NDX2249142
పపరర: సలలక షపక

94-244/160

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:24
లస: పప
5212 MLJ1895721
పపరర: బబజ షపక

5198 NDX0729855
పపరర: హకకమ షపక

5193 NDX2249647
పపరర: నయలజ షపక

తసడడ:డ ననరరలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:24
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఫయలజ
ఇసటట ననస:81-23-2248/1
వయససస:40
లస: ససస స
5209 NDX2249621
పపరర: వససస షపక

94-244/157

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వససస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248
వయససస:18
లస: ససస స
5206 MLJ1895820
పపరర: కరగమమన షపక

5195 NDX1869355
పపరర: రరహమలన ఖలన పఠరన

94-244/152

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2246
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2248
వయససస:23
లస: పప
5203 NDX2846418
పపరర: షబన షపక

94-244/154

తసడడ:డ ననరరలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననరరలర హ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:26
లస: పప
5200 NDX2814598
పపరర: వససస షపక

5192 NDX2248995
పపరర: హహసపసన బ షపక

5190 NDX2112837
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : దనడసరహడ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2246
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననరరలర లఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2247
వయససస:45
లస: ససస స
5197 NDX1869348
పపరర: ఇబడహహసఖలన పఠరన

94-244/151

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2245
వయససస:68
లస: పప
5194 NDX0338137
పపరర: హససననఖలనస పఠరన

5189 NDX2163962
పపరర: శశశదసననసర షపక

5214 NDX2521060
పపరర: యభసఫ షపక

94-224/90

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2249
వయససస:20
లస: పప
94-244/175

5217 NDX2248722
పపరర: సలస షపక

94-244/176

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2249
వయససస:44
లస: పప
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94-244/1413

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2249
వయససస:18
లస: ససస స
5221 NDX0987941
పపరర: సరరదర హహసపసన షపక

94-244/179

94-244/182

94-244/185

94-244/188

94-244/191

94-244/194

94-244/196

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:19
లస: ససస స

5231 NDX1654269
పపరర: రజయల షపక

5234 AP151000465317
పపరర: షరగప షపక

5237 NDX2978328
పపరర: ఆశ షపక

5240 NDX1418582
పపరర: గగశయల షపక

94-244/199

5243 NDX0979310
పపరర: హహసపసన అహకద షపక

94-244/189

5246 NDX0979955
పపరర: అషరక సయఖద
తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-23-2257
వయససస:27
లస: ససస స

5226 NDX0607796
పపరర: రఫస షపక

94-244/184

5229 NDX0935791
పపరర: హఫసజ షపక

94-244/187

5232 NDX0798447
పపరర: షపక జజన బబగస

94-244/190

భరస : జబబభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/192

5235 NDX0798454
పపరర: షపక జబబభలలర

94-244/193

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:31
లస: పప
94-243/1255

5238 NDX0337402
పపరర: జరచననబ షపక

94-244/195

భరస : హహసపనఅహకద
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:33
లస: ససస స
94-244/197

5241 NDX2249076
పపరర: గభలర న ఫసరగజ షపక

94-244/198

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:22
లస: పప
94-244/200

తసడడ:డ అదసషఫస
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:40
లస: పప
94-244/1312

94-244/181

తసడడ:డ అబభదల ఘన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబనన బసడత
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగససయల
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:25
లస: పప
5245 NDX3099694
పపరర: ఆశ షపక

94-244/186

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:42
లస: ససస స
5242 NDX1418160
పపరర: బబబబ వల షపక

5228 NDX0935841
పపరర: షరరఫ షపక

5223 NDX0979641
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ అబభదల ఘన
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:50
లస: పప
5239 NDX1344456
పపరర: షసచక మహబభనన

94-244/183

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2254
వయససస:44
లస: ససస స
5236 NDX1718123
పపరర: ననగభల మరర షపక

5225 AP151000465280
పపరర: అభమభననసర షపక

94-244/178

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల ఘన
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:34
లస: పప

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2252
వయససస:36
లస: ససస స
5233 NDX1718156
పపరర: తహహర షపక

94-244/180

భరస : అబభదలర న
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:33
లస: పప
5230 NDX0613463
పపరర: రరమభలమక వరర

5222 NDX0987966
పపరర: సఫసయల షపక

5220 NDX2161479
పపరర: ఖలజజ షపక

తసడడ:డ సరలలర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2250
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననర మసరసన
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2251
వయససస:30
లస: ససస స
5227 NDX0935866
పపరర: మసరసన షపక

94-244/177

తసడడ:డ ఘన మసరసన
ఇసటట ననస:81-23-2250
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలర
ఇసటట ననస:81-23-2250
వయససస:27
లస: పప
5224 NDX2163988
పపరర: ననజరరన షపక

5219 NDX0979930
పపరర: కగసర షపక

5244 NDX2131449
పపరర: బబజ షపక

94-244/201

తసడడ:డ కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2256
వయససస:48
లస: పప
94-244/202

5247 AP151000465166
పపరర: ఆలఫర సయఖద

94-244/203

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-23-2257
వయససస:44
లస: ససస స
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94-244/204

తసడడ:డ వహభ
ఇసటట ననస:81-23-2257
వయససస:49
లస: పప
5251 NDX0746339
పపరర: అలఫర షపక

94-244/207

94-244/211

94-244/212

94-244/215

94-244/218

94-244/220

94-244/223

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2262
వయససస:56
లస: ససస స

5261 AP151000465321
పపరర: రమణ నడడగసటట

5264 NDX2374288
పపరర: నవన కలమలర నడడగసటట

5267 NDX0987883
పపరర: రజన నడడగసటట

5270 NDX1417824
పపరర: నడడసగసటట ససరరష

94-244/226

5273 NDX0979534
పపరర: సనరఖననరరయణ నడడగసటట

94-244/216

5276 NDX2251544
పపరర: అనఫ షపక
తసడడ:డ ససచధన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2262
వయససస:54
లస: పప

5256 NDX0824714
పపరర: షపక జజవదన�

94-243/961

5259 NDX1609520
పపరర: బబషర సయఖద

94-244/214

5262 NDX1305978
పపరర: అనల కలమలర నడడసగసటట

94-244/217

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:81-23-2260/1
వయససస:33
లస: పప
94-224/91

5265 NDX2409993
పపరర: నవన కలమలర నడడగసటట

94-244/219

తసడడ:డ భబసకర రరవప నడడగసటట
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:22
లస: ససస స
94-244/221

5268 AP151000465320
పపరర: ససబభబలల నడడగసటట

94-244/222

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:55
లస: ససస స
94-244/224

5271 NDX1305945
పపరర: రరమకకషష నడడసగసటట

94-244/225

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:34
లస: పప
94-244/227

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:61
లస: పప
94-244/229

94-244/209

తసడడ:డ మలలక సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2260
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:59
లస: పప
5275 NDX0979179
పపరర: రమణమక మలగభలకరర

94-244/213

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:57
లస: ససస స
5272 NDX0337907
పపరర: భబసకరరరవప నడడగసటట

5258 NDX1609512
పపరర: సరదదక గగస బబషర సయఖద

5253 NDX1953448
పపరర: షరరఫ షపక

భరస : ససచదన�
ఇసటట ననస:81-23-2260
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప నడడగసటట
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష నడడగసటట
ఇసటట ననస:81-23-2261
వయససస:27
లస: ససస స
5269 NDX0987933
పపరర: మహహశశరమక నడడగసటట

94-244/1313

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:81-23-2260/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2260/1
వయససస:46
లస: పప
5266 NDX1304708
పపరర: వజయ నడడగసటట

5255 NDX3084654
పపరర: బబజజన షపక

94-244/206

తసడడ:డ నసరశఅల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2260
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమలర
ఇసటట ననస:81-23-2260/1
వయససస:26
లస: ససస స
5263 AP151000465718
పపరర: శసకర నడడగసటట

94-244/208

భరస : బబషష షపక
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2260
వయససస:47
లస: ససస స
5260 NDX1418269
పపరర: పడశరసత నడడసగసటట

5252 NDX0987917
పపరర: షరరఫ షపక

5250 NDX2249118
పపరర: ఖలదన షపక

భరస : షరరర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర వల
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననసర వల
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:35
లస: పప
5257 NDX1609504
పపరర: హససన సయఖద

94-244/205

భరస : మహహష మమడబలమ
ఇసటట ననస:81-23-2258
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖలసససవల
ఇసటట ననస:81-23-2259
వయససస:30
లస: ససస స
5254 NDX0746354
పపరర: ఖలసససవల షపక

5249 NDX2250140
పపరర: ససనత మమడబలమ

5274 NDX1832378
పపరర: అబమ
ర లలన షపక

94-244/228

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2262
వయససస:50
లస: ససస స
94-244/230

5277 NDX0978916
పపరర: వనసకటటశశరరర మగభలకరర

94-244/231

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2262
వయససస:64
లస: పప
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94-244/232

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2263
వయససస:37
లస: ససస స
5281 MLJ1889757
పపరర: ఇసతయలజ పఠరన

94-244/235

94-244/238

94-244/240

94-244/243

94-243/964

94-244/246

94-244/249

తసడడ:డ మహమకద జబబబర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2269
వయససస:26
లస: పప

5291 NDX2510469
పపరర: పపలర మక ఈరర

5294 NDX0987594
పపరర: అసకరలమక ఈరర

5297 NDX0987602
పపరర: పసదద యగయఖ ఈరర

5300 NDX2127455
పపరర: బషసర ఖలన పపతతన

94-243/965

5303 AP151000456713
పపరర: తనహహరర షపక

94-243/962

5306 NDX2410074
పపరర: ఇమలమ న షపక
తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2269
వయససస:25
లస: పప

5286 NDX1718214
పపరర: రరషక షపక

94-244/239

5289 NDX2249787
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-244/242

5292 NDX2510295
పపరర: లకడక ఈరర

94-243/963

భరస : ననగరరజ ఈరర
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:24
లస: ససస స
94-244/244

5295 NDX1417683
పపరర: ఎగయఖ ఇరర

94-244/245

తసడడ:డ పసదద ఏగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:27
లస: పప
94-244/247

5298 NDX2438513
పపరర: జజహహదన పపతతన

94-244/248

తసడడ:డ బబజ పపతతన
ఇసటట ననస:81-23-2268
వయససస:21
లస: ససస స
94-244/250

5301 MLJ1884162
పపరర: బబజ పఠరన

94-244/251

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2268
వయససస:45
లస: పప
94-243/966

భరస : ననగమర మరర
ఇసటట ననస:81-23-2269
వయససస:41
లస: ససస స
94-244/253

94-244/237

తసడడ:డ హసపన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2268
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2269
వయససస:23
లస: ససస స
5305 NDX2410066
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

94-244/241

తలర : యగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-23-2268
వయససస:40
లస: ససస స
5302 NDX2409951
పపరర: ఫరరరనన షపక

5288 NDX2250280
పపరర: ఖతజజ బ షపక

5283 AP151000465155
పపరర: జజహహదన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసదద యగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ఏగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:28
లస: పప
5299 MLJ1889104
పపరర: జజనమక పఠరన

94-232/1153

భరస : ఏగయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ఎగయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:81-23-2267
వయససస:21
లస: పప
5296 NDX1417709
పపరర: ననగ రరజ ఇరర

5285 NDX3147691
పపరర: ఖతతజ బఇవనచ షపక

94-244/234

భరస : రహమమననన న
ఇసటట ననస:81-23-2265
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:73
లస: పప
5293 NDX2510618
పపరర: రరమ ఎగయఖ ఈరర

94-244/236

భరస : హసపన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2266
వయససస:40
లస: ససస స
5290 NDX0731364
పపరర: అస హన షపక

5282 MLJ1889724
పపరర: షసహననజ పఠరన

5280 NDX0979823
పపరర: మభసతనజ పఠరన

భరస : అహకద ఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2265
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకదనన న
ఇసటట ననస:81-23-2265
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద ఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2265
వయససస:28
లస: పప
5287 NDX0746214
పపరర: బషసర షపక

94-244/233

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2263
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అహకదనన న
ఇసటట ననస:81-23-2265
వయససస:33
లస: ససస స
5284 NDX0987669
పపరర: రహహమలన ఖలన పఠరన

5279 NDX0729756
పపరర: వనసకటపలయఖ మలదల

5304 NDX2410090
పపరర: నజర బబగస షపక

94-244/252

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2269
వయససస:48
లస: ససస స
94-244/254

5307 NDX2251411
పపరర: అసదసననసర షపక

94-244/255

భరస : బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2270
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: బదసడననసర షపక
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94-244/256

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-23-2270
వయససస:44
లస: ససస స
5311 NDX2247567
పపరర: షఫసయల సయఖద

94-245/21

94-244/260

94-244/263

94-244/266

94-244/269

94-244/272

94-242/1464

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2275
వయససస:36
లస: పప

5321 NDX0987388
పపరర: నజర షపక

5324 NDX1304914
పపరర: సలలక షపక

5327 NDX1306059
పపరర: అబడహస పపడడతల

5330 NDX0337725
పపరర: కరగమభననసర పఠరన

94-244/277

5333 NDX0987560
పపరర: రజయల షపక

94-244/267

5336 NDX0987859
పపరర: రహహమల షపక
భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:30
లస: ససస స

5316 NDX0872036
పపరర: హససనన షపక

94-244/262

5319 NDX1702977
పపరర: ససభబన షపక

94-244/265

5322 NDX0943514
పపరర: నససరరదదదన షపక

94-244/268

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:35
లస: పప
94-244/270

5325 AP151000465102
పపరర: మమరర పసడతల

94-244/271

భరస : దననవవలల
ఇసటట ననస:81-23-2273
వయససస:41
లస: ససస స
94-244/273

5328 AP151000465198
పపరర: దననవవలల పసడతల

94-244/274

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2273
వయససస:46
లస: పప
94-244/275

5331 MLJ1894104
పపరర: అషడపపననసర పఠరన

94-244/276

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2274
వయససస:75
లస: ససస స
94-244/278

భరస : బబషష
ఇసటట ననస:81-23-2275
వయససస:28
లస: ససస స
94-244/1314

94-224/1368

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:26
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-23-2274
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2274
వయససస:40
లస: పప
5335 NDX2769263
పపరర: బబష షపక

94-244/264

తసడడ:డ దననయయల
ఇసటట ననస:81-23-2273
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖరగస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2274
వయససస:68
లస: ససస స
5332 MLJ1896000
పపరర: సలసజజన పఠరన

5318 NDX2062487
పపరర: ఖమరరవపఊన షపక

5313 NDX2795763
పపరర: నససడదదదన షపక

తసడడ:డ నససరరదదదన
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబభదల నబ
ఇసటట ననస:81-23-2273
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయయల పసదనతల
ఇసటట ననస:81-23-2273
వయససస:24
లస: పప
5329 NDX2824951
పపరర: బబ జజన పటబన

94-244/261

తసడడ:డ బదసరరదదదన
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:48
లస: పప
5326 NDX2112753
పపరర: జజసఫ పసదనతల

5315 NDX0979880
పపరర: బబ ఆషర షపక

94-244/258

తసడడ:డ పసరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:29
లస: పప

భరస : బదసడదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:28
లస: పప
5323 NDX2062438
పపరర: బదసడదదదన షపక

94-244/259

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:40
లస: ససస స
5320 NDX0935684
పపరర: ననర మహమకద షపక

5312 NDX2164192
పపరర: సరయ కలమలర నడడగసటట

5310 NDX0987636
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-23-2270
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకర నడడగసటట
ఇసటట ననస:81-23-2270/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననర మహమకద సర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2271
వయససస:23
లస: ససస స
5317 NDX0871822
పపరర: హహసపసన బ షపక�

94-244/257

తసడడ:డ బబబభ సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2270
వయససస:34
లస: పప

భరస : అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2270
వయససస:30
లస: ససస స
5314 NDX2022044
పపరర: మబనన షపక

5309 NDX1627936
పపరర: అజర ర అల సయఖద

5334 NDX0388116
పపరర: మదదనర షపక

94-244/279

భరస : బబబఆల
ఇసటట ననస:81-23-2275
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/280

5337 NDX2248169
పపరర: గగససయల పఠరన

94-244/281

భరస : ననగమర పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:33
లస: ససస స
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94-244/282

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:42
లస: ససస స
5341 MLJ3374865
పపరర: మసరసనశల షపక

94-244/285

94-244/288

94-244/291

94-224/92

94-244/295

94-245/1174

94-244/298

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:39
లస: పప

5351 NDX2976710
పపరర: తరరపత ననగయఖ మటటట పలర

5354 NDX1953539
పపరర: వరరసజనవయభలల మటటట పలర

5357 NDX3152741
పపరర: మరరబ

5360 NDX0987313
పపరర: వజమల షపక

94-244/301

5363 MLJ3374337
పపరర: మరరబ పఠరన

94-242/1465

5366 NDX0987354
పపరర: జజన పఠరన
తసడడ:డ ఖలసససఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:59
లస: పప

5346 NDX2112720
పపరర: నససమల షపక

94-244/290

5349 NDX2112738
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-244/293

5352 NDX1304898
పపరర: కవత మటటట పలర

94-244/294

భరస : వరరసజనవయభలల మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:26
లస: ససస స
94-244/296

5355 AP151000465084
పపరర: శకనవరస మటటట పలర

94-244/297

తసడడ:డ ననగయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:59
లస: పప
94-241/1208

5358 NDX3085156
పపరర: రరజజశన షపక

94-243/1256

భరస : షసచఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/299

5361 NDX0979567
పపరర: అమర షపక

94-244/300

తసడడ:డ సమద
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:34
లస: ససస స
94-244/302

భరస : నవరబబరన
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:60
లస: ససస స
94-244/304

94-244/287

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:50
లస: పప

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననసరర వల
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:42
లస: ససస స
5365 NDX0987321
పపరర: మహహదద న పఠరన

94-244/292

భరస : జన
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససచఫపదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:29
లస: ససస స
5362 NDX1344910
పపరర: షసచక మరర బ

5348 NDX2112787
పపరర: గగస భబషర షపక

5343 NDX0613588
పపరర: వవమ కలమలరర

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:22
లస: పప
5359 NDX1304922
పపరర: రరజజశన షపక

94-244/289

తసడడ:డ శకనవరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:49
లస: ససస స
5356 NDX2623544
పపరర: తరరపత ననగయఖ మటటట పలర

5345 NDX2112746
పపరర: జకకర షపక

94-244/284

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2278
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర జజనన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మటటట పలర
ఇసటట ననస:81-23-2281
వయససస:23
లస: పప
5353 AP151000465080
పపరర: వరలకడక మటటట పలర

94-244/286

భరస : గగస భబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:20
లస: పప
5350 NDX2519353
పపరర: తరరపత ననగయఖ మటటట పలర

5342 NDX0613562
పపరర: శరకవరణణ వవమ

5340 NDX2249175
పపరర: ననగమర పఠరన

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2278
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2280
వయససస:22
లస: ససస స
5347 NDX2490605
పపరర: ననయబ రసనల షపక

94-244/283

తలర : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర
ఇసటట ననస:81-23-2277
వయససస:53
లస: పప
5344 NDX2487437
పపరర: ఝలరగఖ షపక

5339 NDX0979443
పపరర: జలలన షపక

5364 NDX1306067
పపరర: ససచఫపదదదన షపక

94-244/303

తసడడ:డ జజనస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2282
వయససస:36
లస: పప
94-244/305

5367 NDX3258076
పపరర: ససభబన షపక

94-224/1616

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:31
లస: పప
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94-224/1619

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:28
లస: ససస స
5371 NDX0987891
పపరర: షరకకర షపక

94-244/308

94-244/311

94-244/314

94-244/317

94-243/1274

94-244/321

94-224/1631

Deleted
94-244/322

భరస : మరరయదనస
ఇసటట ననస:81-23-2291
వయససస:54
లస: ససస స
5395 NDX1303023
పపరర: రరజజశన షపక
భరస : ఫరగద భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:33
లస: ససస స

94-244/315

5381 MLJ1889377
పపరర: మహబమబబ షపక

5384 NDX2127463
పపరర: ఖమర జహ షపక

5387 NDX2817534
పపరర: రబబన షపక

5390 NDX3224078
పపరర: గరలబ బబష షపక

94-244/318

94-244/320

5396 NDX1869728
పపరర: ననగ మలలర శశరర పయలఖవపల
భరస : గభరర సరశమ పయలఖవపల
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:23
లస: ససస స

94-244/313

5379 MLJ1892066
పపరర: ఖలజజ షపక

94-244/316

5382 MLJ1892678
పపరర: అనశరరరషర షపక

94-244/319

5385 NDX3219490
పపరర: కమర జహ షపక

94-244/1403

భరస : బభజర బభడచ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2288
వయససస:56
లస: ససస స
94-244/1315

5388 NDX2808228
పపరర: ససభబన షపక

94-86/1159

తసడడ:డ రననస హహసపన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2290
వయససస:40
లస: పప
94-244/1410

5391 NDX1438960
పపరర: శవననగ జజఖత చనటబర

94-243/967

భరస : ననగరసదడస
ఇసటట ననస:81-23-2291
వయససస:37
లస: ససస స
94-244/323

5394 NDX2542579
పపరర: వనసకట వరసజనవయభలల
పయలఖవపల
తసడడ:డ శశషయఖ పయలఖవపల
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:22
లస: పప

94-224/1182

94-244/324

5397 NDX2223097
పపరర: వనసకట వరస జనవయభలల
పయలఖవపల
తసడడ:డ శశషయఖ పయలఖవపల
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:23
లస: పప

94-244/325

తసడడ:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:81-23-2291
వయససస:33
లస: పప
94-243/968

5376 AP151000465655
పపరర: అబభదల గఫరర శశక

తసడడ:డ హహసపననస
ఇసటట ననస:81-23-2287
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2290
వయససస:18
లస: పప
5393 NDX0979484
పపరర: ససనల బబబభ ననతకకక

94-244/310

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:81-23-2287
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2289
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2290
వయససస:18
లస: పప

5392 AP151000465400
పపరర: చననమలకయ ననతకకక

5378 NDX0871939
పపరర: షపక అహకద ఉననసర

5373 NDX0716332
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:81-23-2286
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభజర బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-23-2288
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ చలలర
ఇసటట ననస:81-23-2289
వయససస:33
లస: ససస స
5389 NDX3277902
పపరర: గరలబ బబష షపక

94-244/312

భరస : మహబమబబరషర
ఇసటట ననస:81-23-2287
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2288
వయససస:34
లస: పప
5386 NDX2249837
పపరర: అసకమక చలలర

5375 AP151000465142
పపరర: ఫరతమలబ షపక

94-244/307

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:81-23-2286
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-23-2287
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అనశరరరషర
ఇసటట ననస:81-23-2287
వయససస:37
లస: ససస స
5383 NDX3219458
పపరర: కరరమభలలర షపక

94-244/309

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:81-23-2286
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇవశలలదస
ఇసటట ననస:81-23-2286
వయససస:64
లస: పప
5380 MLJ1889898
పపరర: బబజదదబ షపక

5372 NDX0935734
పపరర: షబబర షపక

5370 MLJ1886209
పపరర: మమహర షపక

భరస : ఇమలసబభడత
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలసబభడత
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబభదలడహమలన
ఇసటట ననస:81-23-2286
వయససస:54
లస: ససస స
5377 AP151000465885
పపరర: అబభదలడహమలన షపక

94-244/306

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ బభడత
ఇసటట ననస:81-23-2285
వయససస:28
లస: పప
5374 AP151000465143
పపరర: రహహమతషననసర షపక

5369 NDX0936047
పపరర: మమలలబ షపక
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5398 NDX2438521
పపరర: వనసకట వరరసజనవయభలల
పయలఖవపల
తసడడ:డ శశషయఖ పయలఖవపల
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:23
లస: పప

94-244/326

5401 NDX0987826
పపరర: జనసనబబష షపక

94-244/329

94-244/331

94-244/334

94-244/337

94-244/339

94-244/341

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:28
లస: ససస స

5411 NDX2374395
పపరర: సశరష కలమలరర మసడల

5414 NDX2469807
పపరర: అబభదల రహహమలన షపక

5417 MLJ1894047
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-244/344

5420 AP151000465706
పపరర: హలమభననసర షపక

94-224/93

94-243/969

5423 NDX0652743
పపరర: కకసదమలడడగభల సరసబబడజఖస

94-244/342

5426 AP151000465704
పపరర: వనసకటటశశరమక బతస న
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:44
లస: ససస స

94-244/333

5409 MLJ1892785
పపరర: షరజబబన షపక

94-244/336

5412 NDX2250017
పపరర: షరహహనన షపక

94-244/338

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2297
వయససస:25
లస: ససస స
5415 NDX1095686
పపరర: మలలన షపక

94-244/340

5418 AP151000465040
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-244/343

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:39
లస: పప
94-244/345

5421 MLJ1897230
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-244/346

తసడడ:డ అబభదల గపపర
ఇసటట ననస:81-23-2299
వయససస:44
లస: పప
94-243/971

భరస : శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:77
లస: ససస స
94-244/348

5406 NDX0978700
పపరర: అహకద షపక

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబభదలర ఫరర
ఇసటట ననస:81-23-2299
వయససస:54
లస: ససస స
94-243/970

94-244/330

భరస : ఇసరకయల shek
ఇసటట ననస:81-23-2296
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:51
లస: ససస స
5425 NDX0935973
పపరర: రజన బతస న

94-244/335

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇవశలలదస
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:69
లస: పప
5422 NDX1609603
పపరర: పదక వడచడనగభసట

5408 NDX2249043
పపరర: రమలదతవ గడదస

5403 NDX0649293
పపరర: మలర క� షపక�

తసడడ:డ మదనర
ఇసటట ననస:81-23-2294
వయససస:56
లస: పప

Deleted

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-23-2298
వయససస:37
లస: ససస స
5419 NDX0464594
పపరర: మసరసనశల షపక

94-244/332

భరస : ససబడమణఖఎస మసడల
ఇసటట ననస:81-23-2297
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2297
వయససస:23
లస: పప
5416 AP151000465710
పపరర: బషసరర షపక

5405 NDX1176288
పపరర: జలలన షపక

94-244/328

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2294
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మణణకలమలర గడదస
ఇసటట ననస:81-23-2296
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2296
వయససస:63
లస: పప
5413 NDX2251155
పపరర: జజన బబషర షపక

94-244/1316

తసడడ:డ మదనర
ఇసటట ననస:81-23-2294
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ moulashaheeb
ఇసటట ననస:81-23-2295
వయససస:57
లస: పప
5410 NDX2251213
పపరర: ఇసరకయల షపక

5402 NDX3049442
పపరర: ఇసరకయల షపక

5400 NDX0750729
పపరర: ససచదనబ షపక

భరస : చనసద
ఇసటట ననస:81-23-2293
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2293
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మధనర
ఇసటట ననస:81-23-2294
వయససస:40
లస: పప
5407 AP151000465238
పపరర: దనదనసరహహబ షపక

94-244/327

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2292
వయససస:25
లస: పప

తలర : చనసదన
ఇసటట ననస:81-23-2293
వయససస:31
లస: పప
5404 NDX0607705
పపరర: మసరసనశల షపక

5399 NDX1418111
పపరర: కకటటశశర రరవప పయఖవపల

5424 NDX1678756
పపరర: మలధవ బతస న

94-244/347

భరస : బబజ బతస న
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/349

5427 NDX2250330
పపరర: పదక వడతడ నగభసట

94-244/350

భరస : చసదడరరవప వడతడ నగభసట
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:51
లస: ససస స
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94-244/351

తసడడ:డ కకషష బతస న
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:22
లస: పప
5431 AP151000465703
పపరర: వనసకటటశశరరర బతస న

94-244/354

94-244/357

94-244/359

94-244/362

94-244/364

94-244/367

94-244/370

భరస : దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2307
వయససస:69
లస: ససస స

5441 NDX2747368
పపరర: రరహహనన షపక

5444 NDX1908500
పపరర: మబన షపక

5447 NDX0649111
పపరర: బషపరరననసర షపక

5450 NDX0979476
పపరర: ఖయమఖమ బబషర షపక

94-244/373

5453 AP151000465008
పపరర: అనశర షపక

94-240/748

5456 NDX0978999
పపరర: జకకకయ షపక
తసడడ:డ మభలలరవల
ఇసటట ననస:81-23-2307
వయససస:54
లస: పప

5436 NDX3093663
పపరర: హహమసత బతస న

94-243/1257

5439 NDX0979591
పపరర: అరరణ బతస న

94-244/361

5442 AP151000465282
పపరర: షహననజ షపక

94-244/363

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:81-23-2304
వయససస:39
లస: ససస స
94-244/365

5445 NDX2109677
పపరర: రరహహన షపక

94-244/366

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/368

5448 AP151000465265
పపరర: మమమమభననసర షపక

94-244/369

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:54
లస: ససస స
94-244/371

5451 NDX0613414
పపరర: అహకద షపక

94-244/372

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:35
లస: పప
94-244/374

తసడడ:డ ఇవశలలదస
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:69
లస: పప
94-244/376

94-244/356

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2303
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:37
లస: పప
5455 NDX0979021
పపరర: సలమమన షపక

94-244/360

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:25
లస: పప
5452 AP151000465702
పపరర: రరయలజ షపక

5438 AP151000465379
పపరర: కకషష బతస న

5433 NDX1718180
పపరర: ననగ లకడక బతస న

తసడడ:డ కకషష బతస న
ఇసటట ననస:81-23-2302
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2305
వయససస:33
లస: ససస స
5449 NDX1896630
పపరర: హఫసజలలలహ సహహక

94-244/358

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2304
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2304
వయససస:44
లస: పప
5446 MLJ1896406
పపరర: మభసతనజ షపక

5435 NDX0979468
పపరర: పడభబవత బబ లగసటట

94-244/353

తసడడ:డ శకనస బతస న
ఇసటట ననస:81-23-2301
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2302
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2303
వయససస:31
లస: పప
5443 MLJ3374634
పపరర: రహహమ షపక

94-244/355

భరస : పసదదనన
ఇసటట ననస:81-23-2301
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-23-2302
వయససస:34
లస: ససస స
5440 NDX0979559
పపరర: నరసససహరరవప బతస న

5432 NDX2249944
పపరర: ఆమన బతస న

5430 NDX0935726
పపరర: శకనస బతస న

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బతస న
ఇసటట ననస:81-23-2301
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-23-2301
వయససస:46
లస: ససస స
5437 MLJ1895333
పపరర: రమలదతవ బతస న

94-244/352

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇవశలలదస
ఇసటట ననస:81-23-2300
వయససస:56
లస: పప
5434 NDX0979260
పపరర: జజఖత బతస న

5429 NDX0988063
పపరర: బబజ బతస న

5454 NDX0979013
పపరర: గగససయల షపక

94-244/375

తసడడ:డ రరజజక
ఇసటట ననస:81-23-2307
వయససస:46
లస: ససస స
94-244/377

5457 NDX0987842
పపరర: రజజక షపక

94-244/378

తలర : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-23-2307
వయససస:76
లస: పప
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పపరర: వనసకటటశశరర మసడల
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94-243/972

తసడడ:డ శకనవరస మసడల
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:26
లస: ససస స
5461 NDX0979153
పపరర: కరరమభననసర షపక

94-244/380

94-244/383

94-244/386

94-244/389

94-244/391

94-244/394

94-244/397

తసడడ:డ ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:27
లస: పప

5471 NDX0987982
పపరర: కరరమమలలర షపక

5474 MLJ3374261
పపరర: మహబభనన షపక

5477 NDX0979047
పపరర: నససమల పఠరన

5480 NDX0979120
పపరర: రరషరక షపక

94-244/400

5483 AP151000465069
పపరర: ఫరతమభననసర షపక

94-244/390

5486 NDX0979138
పపరర: ననగభల మరర షపక
తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:33
లస: పప

5466 NDX0607788
పపరర: మసరసనబ షపక

94-244/385

5469 NDX0987370
పపరర: అలమ బబషర సయఖద

94-244/388

5472 NDX3069515
పపరర: నగమల షపక

94-244/1317

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:32
లస: పప
94-244/392

5475 AP151000465395
పపరర: నజర షపక

94-244/393

తసడడ:డ గరస
ఇసటట ననస:81-23-2309
వయససస:39
లస: పప
94-244/395

5478 NDX1953638
పపరర: అయయ దఖలన పఠరన

94-244/396

తసడడ:డ యకకబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2310
వయససస:39
లస: పప
94-244/398

5481 NDX0919969
పపరర: రరహనన షపక

94-244/399

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/401

భరస : అజన
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:53
లస: ససస స
94-244/403

94-244/382

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగభల మరర
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:35
లస: ససస స
5485 NDX2037340
పపరర: మననసర షపక

94-244/387

భరస : అయమబ ఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2310
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:25
లస: ససస స
5482 MLJ3374113
పపరర: షరకకరర షపక

5468 NDX0943654
పపరర: పరగశద బబషర షపక

5463 NDX0336966
పపరర: మమలలబ షపక

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-23-2309
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కలదష
ఇసటట ననస:81-23-2309
వయససస:59
లస: పప
5479 NDX2112811
పపరర: గగససయల షపక

94-244/384

తసడడ:డ ఫరరర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:66
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2309
వయససస:54
లస: ససస స
5476 NDX0336883
పపరర: గగస షపక

5465 NDX0026336
పపరర: రహమలత షపక

94-244/379

భరస : గగసరరషర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:44
లస: పప
5473 MLJ3374287
పపరర: హబద షపక

94-244/381

భరస : వల
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:31
లస: పప
5470 NDX0979815
పపరర: వల షపక

5462 NDX0768812
పపరర: ననగమర బ షపక

5460 NDX1763912
పపరర: సలలక షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : హహసపసన బ
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అలమ బబష
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:37
లస: ససస స
5467 NDX0979070
పపరర: బబషర షపక

94-243/973

భరస : చనన వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2308
వయససస:29
లస: ససస స
5464 NDX0987396
పపరర: మలలమ బ సయఖద

5459 NDX1438879
పపరర: సరవతడ మమడడద

5484 NDX2102572
పపరర: ఫరరరక షపక

94-244/402

తసడడ:డ ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:24
లస: పప
94-244/404

5487 MLJ1892421
పపరర: నజర షపక

94-244/405

తసడడ:డ అజస shek
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:34
లస: పప
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5488 AP151000465713
పపరర: జజన ససచదన శశక�

94-244/406

తసడడ:డ అజన�
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:37
లస: పప
5491 NDX2302263
పపరర: ఇసతయలజ ఖలన పఠరన

94-243/974

94-244/411

94-244/414

94-244/417

94-244/419

94-244/422

94-244/425

5501 MLJ3374600
పపరర: జజవదనబషర పఠరన

5504 AP151000465661
పపరర: నరకల చదరర

5507 MLJ1888874
పపరర: పడకరష చదరర

5510 NDX0979872
పపరర: ససరరష తషలలరస

94-244/428

5513 NDX2249068
పపరర: ససధనరరణణ కకపపలరరవపరర
భరస : శకనవరస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:47
లస: ససస స

94-244/431

తసడడ:డ పసదద వనసకటటసశరరర కకపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:53
లస: పప

94-244/410

5496 NDX2250165
పపరర: జరగనన షపక

94-244/413

5499 NDX1305937
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

94-244/416

తసడడ:డ జజవద బబష
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:27
లస: పప
94-244/418

5502 NDX2769297
పపరర: అసకతషననసర సయద

94-244/1318

భరస : అల సయద
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:57
లస: ససస స
94-244/420

5505 AP151000465088
పపరర: శరరద చదరర

94-244/421

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:39
లస: ససస స
94-244/423

5508 MLJ1883834
పపరర: రమమష చదరర

94-244/424

తసడడ:డ జజఖత
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:38
లస: పప
94-244/426

తసడడ:డ పసదద చచసచస
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమలర శకపరద
ఇసటట ననస:81-23-2314
వయససస:37
లస: ససస స
5515 NDX2250876
పపరర: శకనవరస కకపలరరవపరర

94-244/415

తలర : జజఖత
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:42
లస: పప
5512 NDX2250215
పపరర: లలత లకడక పడతమ శకపరద

5498 NDX2022093
పపరర: ఇరరర ద ఖలన పఠరన

5493 NDX2022101
పపరర: ఆషర పఠరన

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : జజఖత
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:72
లస: ససస స
5509 AP151000465034
పపరర: పడసరద చదరర

94-244/412

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరయభడడ
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:28
లస: ససస స
5506 NDX1303965
పపరర: అరరణ అడడగగపపలల

5495 MLJ1898501
పపరర: బషసరర పఠరన

94-244/408

తసడడ:డ జజవద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజవద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అల సయద
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:34
లస: పప
5503 NDX1869744
పపరర: భబనసమత రరయభడడ

94-244/409

భరస : జజవదనబషర
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజవద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:24
లస: పప
5500 NDX2438257
పపరర: ఫసరగజ సయద

5492 NDX2249803
పపరర: ఫరరయ నన షపక

5490 AP151000465711
పపరర: అబభదలఅజన షపక

తసడడ:డ ఇవశలలదస
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:29
లస: ససస స
5497 NDX2012763
పపరర: ఇరరరన ఖలన పఠరన

94-244/407

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:81-23-2311
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2312
వయససస:21
లస: పప
5494 NDX2251528
పపరర: ఫరజజన సయఖద

5489 MLJ3374121
పపరర: కరరమభలలర షపక

5511 NDX1303957
పపరర: ననగ వర పడసరద అడడగగపపలల

94-244/427

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:81-23-2313
వయససస:57
లస: పప
94-244/429

5514 NDX2250314
పపరర: సరసబబడజఖస కకపపలరరవపరర

94-244/430

భరస : వనసకటటశశరరర కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:77
లస: ససస స

94-244/432 5517 NDX2621548
94-244/1223
5516 NDX2250801
పపరర: పసదద వనసకటటశశరరర కకపపలరరవపరర
పపరర: కకపపలరరవపరర పసద వనసకటటశశరరర

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకపపలరరవపరర రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:79
లస: పప
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5518 NDX2820165
పపరర: వనసకట ననగ అసజన దతవ
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ శకనవరస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:21
లస: ససస స

5521 AP151000465072
పపరర: జజఖత చదరర

94-244/1319

94-244/434

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2316
వయససస:64
లస: ససస స
5524 NDX3063880
పపరర: కకషష తతజ మటమరరక

94-244/1321

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-23-2316
వయససస:23
లస: పప

5519 NDX2820157
పపరర: వనసకట ననగ లకడక తషలశ
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ శకనవరస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-23-2315
వయససస:19
లస: ససస స
5522 NDX2249159
పపరర: సరతశక మటమరరక

94-244/1320

5520 NDX2247781
పపరర: లకడక పదనకవత మటమరరక

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-23-2316
వయససస:46
లస: ససస స
94-244/435

5523 NDX2250033
పపరర: ననగరశశర రరవప మటమరరక

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-23-2316
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:81-23-2316
వయససస:57
లస: పప

5525 AP151000465360
పపరర: ఆతకలజసజయ ధనలకడక
పససడనఖల
భరస : బసవ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:54
లస: ససస స

5526 NDX2438539
పపరర: శశష రతనస నననపరరజ

94-244/437

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ నననపరరజ
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభసటటరర
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:70
లస: పప

5530 NDX3064482
పపరర: లకడక కలమలరర గభసటటరర

5531 NDX3048980
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గభసటటరర

5532 NDX3222734
పపరర: అసజ రరడడడ కకటర

భరస : గభరరననథ గభపరస గభసటటరర
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:69
లస: ససస స
5533 NDX1438325
పపరర: అశశక కలమలర చననస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-23-2318
వయససస:26
లస: పప
5536 NDX0387993
పపరర: శకనవరసరరవప చననస
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2318
వయససస:49
లస: పప
5539 NDX2223204
పపరర: లలత దదసటటరరడడడ

94-244/444

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:47
లస: ససస స

94-244/441

5537 MLJ1895879
పపరర: కకటటశశరమక దదసతరరడడడ

5540 NDX0730721
పపరర: ననగరరరడడడ దదసతరరడడడ0

94-224/1183

5543 NDX3020740
పపరర: రగఖయల బ షపక

94-243/976

5546 NDX2250447
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ బభరరన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:33
లస: పప

94-244/442

5538 MLJ3363611
పపరర: వరరరరడడడ దదసతరరడడడ

94-243/977

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2320
వయససస:62
లస: పప
94-244/445

5541 NDX2374312
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

94-224/94

తసడడ:డ నజమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:29
లస: పప
94-243/1258

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:38
లస: ససస స
94-244/447

5535 NDX0336347
పపరర: శవకకమలరర చననస
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-23-2318
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2320
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:39
లస: ససస స
5545 NDX2248938
పపరర: ససచదన బ షపక

5534 NDX2089242
పపరర: ఉమలదతవ చననస

94-244/1408

తసడడ:డ రసగ రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2320
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ దదసటటరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2320
వయససస:33
లస: ససస స
5542 NDX2554913
పపరర: రగఖయలబ షపక

94-244/1324

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చననస
ఇసటట ననస:81-23-2318
వయససస:24
లస: ససస స
94-244/443

94-244/438

94-244/440 5529 NDX3064656
94-244/1322
5528 NDX2438554
పపరర: కకటట సనరఖస రరజ నననపరరజ
పపరర: గభరరననథ గభపస గభసటటరర

తసడడ:డ గభరరననథ గభపరస గభసటటరర
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:44
లస: పప
94-243/975

94-244/436

భరస : సతఖననరరయణ రరజ నననపరరజ
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:65
లస: ససస స

94-244/439
5527 NDX2438547
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ
నననపరరజ
తసడడ:డ కకటట సనరఖస రరజ నననపరరజ
ఇసటట ననస:81-23-2317
వయససస:21
లస: పప
94-244/1323

94-244/433

5544 NDX2251445
పపరర: ననగమర బ గభడడపరటట

94-244/446

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/448

5547 NDX2250843
పపరర: నగమలమరర షపక

94-244/449

తసడడ:డ కమలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:61
లస: పప
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94-244/1224

తసడడ:డ ఖదర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2321
వయససస:48
లస: పప
5551 AP151000462398
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక

94-243/979

94-243/982

94-244/453

94-244/456

94-244/459

94-244/1325

94-244/463

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:25
లస: ససస స

5561 NDX2250181
పపరర: కకటటశశర రరవప కరత

5564 NDX2249860
పపరర: రసగ రరవప కరత

5567 AP151000462489
పపరర: ఫజలకన పఠరన

5570 NDX0649095
పపరర: జమర పఠరన

94-244/466

5573 NDX2510394
పపరర: సబతన షపక

94-244/457

5576 NDX2510568
పపరర: రరహన షపక
తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:25
లస: ససస స

5556 NDX0025932
పపరర: ఫరగదన షపక

94-244/452

5559 NDX1304757
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక

94-244/455

5562 NDX0026161
పపరర: చనసదనరషర షపక

94-244/458

తసడడ:డ ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:37
లస: పప
94-244/460

5565 NDX1305788
పపరర: అబభదల రహహస సయఖద

94-244/461

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:63
లస: పప
94-243/983

5568 NDX0731554
పపరర: మభబనన పఠరన

94-244/462

భరస : అబద ఖలన
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/464

5571 NDX0731489
పపరర: అబద ఖలన పఠరన

94-244/465

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:36
లస: పప
94-243/984

తసడడ:డ అలలసఫ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:20
లస: ససస స
94-243/986

94-243/981

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన మసరసననన న
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:60
లస: పప
5575 NDX1954834
పపరర: రరహన షపక

94-244/454

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రహమతషలలరహ పఠరన
ఇసటట ననస:81-23-2324
వయససస:62
లస: ససస స
5572 NDX0943639
పపరర: పఠరన రహసతషలలర ఖలన

5558 NDX0979435
పపరర: మభసతనజ బబగస షపక

5553 NDX0460923
పపరర: షపక చసద బబషర

భరస : జజఫర షరవల
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ కరత
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ యమనస పరదసషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:29
లస: ససస స
5569 NDX2250520
పపరర: ఫజరరననసర పఠరన

94-244/451

తసడడ:డ రసగరరరవప కరత
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరకన బబష
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:42
లస: పప
5566 NDX3062791
పపరర: షసషరద షపక

5555 NDX1304740
పపరర: హససన షపక

94-244/450

తసడడ:డ ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఉసరకన బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:33
లస: పప
5563 NDX1305804
పపరర: జజఫర షర వల షపక

94-243/980

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబభదల రజజక
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:47
లస: ససస స
5560 NDX0025957
పపరర: యమనస పరదసషర షపక

5552 NDX0461038
పపరర: యభనస పరదసషర షపక

5550 NDX2089218
పపరర: గగవసదమక కరత

భరస : రసగ రరవప కరత
ఇసటట ననస:81-23-2322
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన భబషర
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వపసరకననబష
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:40
లస: పప
5557 NDX0979781
పపరర: ఖమర జజన బబగమ షపక

94-243/978

భరస : షపక జజన మయల
ఇసటట ననస:81-23-2322
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2323
వయససస:52
లస: ససస స
5554 AP151000459310
పపరర: జజఫరరర వల షపక

5549 NDX1865718
పపరర: షపక అబద

5574 NDX1954636
పపరర: రజయల షపక

94-243/985

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:24
లస: ససస స
94-243/987

5577 NDX1438911
పపరర: మలర క షపక

94-243/988

భరస : కరగస బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:31
లస: ససస స
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94-243/989

భరస : అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:38
లస: ససస స
5581 NDX2510337
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-243/992

94-243/995

94-244/469

94-243/996

94-243/999

94-243/1002

94-244/473

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:41
లస: పప

5591 NDX0880773
పపరర: జరబభననసర

5594 NDX0399030
పపరర: అబభదలడజజక మహమకద

5597 MLJ3363736
పపరర: అబభదల రహహస మహమకద

5600 NDX0798470
పపరర: షపక జరచబభననసర

94-244/476

5603 NDX0025965
పపరర: రరవపఫ షపక

94-243/997

5606 NDX2510311
పపరర: సశపన యరకబబ తషల
భరస : వశశననధ రరడడడ యరకబబ తషల
ఇసటట ననస:81-23-2328
వయససస:26
లస: ససస స

5586 NDX0979302
పపరర: మభకకసయర షపక

94-244/468

5589 NDX0025882
పపరర: ససచదన షపక

94-244/471

5592 NDX0399097
పపరర: యలససన సయఖద

94-243/998

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:33
లస: పప
94-243/1000

5595 NDX0716308
పపరర: ఇదదలస సయఖద

94-243/1001

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:37
లస: పప
94-243/1044

5598 NDX0798413
పపరర: షపక సరజదన

94-244/472

భరస : అబభదల రజజక
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/474

5601 NDX0987909
పపరర: మహమకద రఫస

94-244/475

తసడడ:డ యమససఫ
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:27
లస: పప
94-244/477

తసడడ:డ యమసఫ
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:32
లస: పప
94-244/479

94-243/994

తసడడ:డ ఖలదర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:65
లస: పప

భరస : యమససబ వల
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యభసఫ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:30
లస: పప
5605 NDX0026294
పపరర: అబభదల అజజ షపక

94-244/470

తసడడ:డ ఈససఫశల
ఇసటట ననస:81-23 2326
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:31
లస: ససస స
5602 NDX1714113
పపరర: అబభదల రరవపఫ షపక

5588 NDX0612747
పపరర: మహబమబ జజన షపక

5583 NDX1954479
పపరర: అలస ఫ షపక

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఈససఫశల
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజమహహదద న
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:60
లస: పప
5599 NDX0025924
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-244/467

భరస : ఈససఫశల
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:37
లస: పప
5596 NDX0399139
పపరర: ఈససఫశల మహమకద

5585 NDX0025916
పపరర: ననరర హన షపక

94-243/991

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబభదల రహహమ
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:27
లస: ససస స
5593 NDX1892828
పపరర: అబభదల రహహస మహమకద

94-243/993

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:31
లస: పప
5590 NDX1303015
పపరర: షరరకలల షపక

5582 NDX1438267
పపరర: కరగస బబషర షపక

5580 NDX2510477
పపరర: మభకకసయలర షపక

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దరరయల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:63
లస: పప
5587 NDX1417766
పపరర: ననగభల సరరదర షపక

94-243/990

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2325
వయససస:33
లస: పప
5584 NDX2510329
పపరర: ససచదన షపక

5579 AP151000462392
పపరర: ననరర హన షపక

5604 NDX0026328
పపరర: అబభదల రజజక షపక

94-244/478

తసడడ:డ యమసఫ
ఇసటట ననస:81-23-2326
వయససస:39
లస: పప
94-243/1003

5607 NDX0549808
పపరర: వశశననధరరడడడ యరకబబ తషల

94-243/1004

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2328
వయససస:30
లస: పప
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5608 NDX0399170
పపరర: ససవరరరడడడ యరరబబ తషల

94-243/1005

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2328
వయససస:56
లస: పప
5611 NDX1438820
పపరర: పదక యరకబబ తషల

94-244/482

94-244/485

94-244/488

94-243/1008

94-243/1011

94-243/1259

94-244/1326

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:24
లస: పప

5621 NDX0880740
పపరర: కరగమభననసర మహమకద

5624 NDX0755660
పపరర: యమసఫ బబగ మహమకద

5627 NDX0613042
పపరర: ఖయమఖస షపక

5630 NDX2374411
పపరర: లకడక షపక

94-244/492

5633 NDX1438564
పపరర: సప న షపక

94-243/1009

5636 NDX3032018
పపరర: ఫరతమ షపక
తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:22
లస: ససస స

5616 NDX2410009
పపరర: ససలలర బ షపక

94-244/487

5619 MLJ3368974
పపరర: ఫసరదదజరబగస

94-243/1007

5622 AP151000462486
పపరర: ససచదనబ మహమకద

94-243/1010

భరస : సరలలహబబన
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:62
లస: ససస స
94-243/1012

5625 MLJ3363843
పపరర: సరలలహబబగ మహమకద

94-243/1013

తసడడ:డ యలససనవబగ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:67
లస: పప
94-244/489

5628 NDX1305861
పపరర: యలససన బబగ ఎస డడ

94-244/490

తసడడ:డ సరలలహ బబగ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:51
లస: పప
94-224/95

5631 NDX0730218
పపరర: రరహన� షపక�

94-244/491

భరస : యలససన�
ఇసటట ననస:81-23-2332
వయససస:32
లస: ససస స
94-243/1014

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:25
లస: ససస స
94-243/1016

94-244/484

భరస : ఈససబకహకద
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-23-2332
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-23-2332
వయససస:36
లస: పప
5635 NDX2116763
పపరర: యలససన షపక

94-243/1006

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యభసఫ బబగ మహకద
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:18
లస: పప
5632 NDX0745901
పపరర: యలససన షపక

5618 MLJ3368982
పపరర: ససమయలబబగస

5613 NDX2250256
పపరర: మలర కరరరరన ఇరర

భరస : చనన బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2330
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలలహ బబగ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యభసఫ బబగ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:20
లస: పప
5629 NDX3128048
పపరర: యకలబ బబగ మహమకద

94-244/486

భరస : యషరకయయల బబగ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలలహ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:41
లస: పప
5626 NDX3031960
పపరర: ససలలమన బబలర షపక

5615 NDX1086156
పపరర: చనన ఈగయఖ ఇరకన

94-244/481

తసడడ:డ యగయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:23
లస: పప

భరస : సమఉలలరబబగ మహకద
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యలససన బబగ
ఇసటట ననస:81-23-2331
వయససస:41
లస: ససస స
5623 MLJ3363264
పపరర: సమవపలలరబబగ మహమకద

94-244/483

తసడడ:డ పపదద ఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ భబనస పడకరశ రరడడడ యరరశ
ఇసటట ననస:81-23-2330
వయససస:24
లస: పప
5620 MLJ3368966
పపరర: జజససకన మహమకద

5612 NDX1086123
పపరర: మసగమక ఇరకన

5610 NDX2251353
పపరర: ఈశశరమక ఈరర

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చననఈగయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల రరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:45
లస: పప
5617 NDX1869470
పపరర: సరయచరణ రరడడడ యరరశ

94-244/480

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2328
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-23-2329
వయససస:36
లస: ససస స
5614 NDX1344332
పపరర: యలరరశ భబనసపడకరశ రరడడడ

5609 NDX0612432
పపరర: అనసశర యరకబతషల

5634 NDX1438523
పపరర: షమమల షపక

94-243/1015

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:41
లస: ససస స
94-243/1260

5637 NDX3024171
పపరర: ఫసరద గస షపక

94-243/1261

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:22
లస: ససస స
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94-244/493

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:29
లస: ససస స
5641 NDX0652800
పపరర: మభబనన షపక

94-243/1018

94-243/1021

94-243/1024

94-243/1027

94-244/496

94-243/1031

94-243/1034

తసడడ:డ రహమభ
స లర షర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:38
లస: పప

5651 AP151000459307
పపరర: మజబమరకహహమలన షపక

5654 NDX2223022
పపరర: సససకక తడవవణణ

5657 NDX2525764
పపరర: వరససస వజయ లకడక

5660 AP151000462389
పపరర: మమమమమన షపక

94-243/1037

5663 NDX2911766
పపరర: శబనమ సయద

94-243/1028

5666 NDX2247740
పపరర: లకడక ఒసటటపపల
భరస : వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:81-23-2750
వయససస:41
లస: ససస స

5646 NDX1863985
పపరర: మభజజహహద అబభదల

94-243/1023

5649 NDX2302255
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-243/1026

5652 NDX2012805
పపరర: షహననజ బబగస షపక

94-244/495

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:40
లస: ససస స
94-243/1029

5655 NDX2222982
పపరర: సససకర మధస

94-243/1030

తసడడ:డ సససకర మలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2338
వయససస:27
లస: పప
94-243/1032

5658 NDX1707720
పపరర: రరజజశనన షపక

94-243/1033

భరస : అషకతషలలరషర షపక
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:33
లస: ససస స
94-243/1035

5661 NDX0548206
పపరర: బబజజన షపక

94-243/1036

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:67
లస: ససస స
94-243/1262

తసడడ:డ ననర మహమకద సయద
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:18
లస: ససస స
94-244/498

94-243/1020

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబభదల గఫపర
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గరలబ
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:77
లస: ససస స
5665 NDX2062362
పపరర: అషరకతషలర షపక

94-243/1025

భరస : వరససస పడసరద
ఇసటట ననస:81-23-2339
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననర సయఖద
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:43
లస: ససస స
5662 NDX1071588
పపరర: బబష షపక

5648 NDX0480004
పపరర: యలససఫ షపక�

5643 MLJ3368792
పపరర: శరసతమక బబ చనచ

తసడడ:డ మభజబర రహమలన అబభదల
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:24
లస: పప

భరస : సససకక మలర కరరరరన
ఇసటట ననస:81-23-2338
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సససకర మలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-23-2338
వయససస:29
లస: పప
5659 NDX1707738
పపరర: రరహన సయఖద

94-243/1022

తసడడ:డ వహహద
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల వహహద
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:39
లస: పప
5656 NDX2223006
పపరర: సససకర మలర కరరరరన

5645 MLJ3368396
పపరర: కలమలరర పసల

94-243/1017

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:43
లస: పప
5653 NDX0607770
పపరర: మభనర బబషర షపక

94-243/1019

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదసషరఫస
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:34
లస: పప
5650 MLJ3363710
పపరర: పడసరద బబ చచ

5642 NDX2302123
పపరర: మభనర షపక

5640 NDX0820845
పపరర: షమమ షపక

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మభజబ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:42
లస: ససస స
5647 NDX0024257
పపరర: జఫరర షపక

94-244/494

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-23-2334
వయససస:28
లస: పప

భరస : మభనబ బబషర
ఇసటట ననస:81-23-2335
వయససస:33
లస: ససస స
5644 MLJ3368834
పపరర: ఆససయల షపక

5639 NDX1305770
పపరర: సతనసర షపక

5664 NDX3256013
పపరర: షపక మమమమమనన

94-243/1289

భరస : షపక అబభదల గఫపర
ఇసటట ననస:81-23-2340
వయససస:62
లస: ససస స
94-244/499

5667 NDX3234184
పపరర: గరలబ బబష షపక

94-243/1283

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-23-22290
వయససస:18
లస: పప
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94-218/14

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:81-24-24/7
వయససస:51
లస: ససస స
5671 NDX3158326
పపరర: నజర షపక

94-243/1266

94-186/386

94-245/28

94-245/1175

94-245/1177

94-244/1423

94-245/29

తసడడ:డ తమకరరజ తనళపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:67
లస: పప

5681 NDX3225711
పపరర: జరగన షపక

5684 NDX3132842
పపరర: నగరజ నయయనర

5687 NDX1231604
పపరర: అసజలబబయ కరతవత

5690 NDX1231612
పపరర: నరసససహరరవప ఖరతనవత

94-245/32

5693 MLJ1896950
పపరర: కకషప రరబబభ� తనళళపరటట�

94-244/1411

5696 NDX2923480
పపరర: జజబఉలల షపక
తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:48
లస: పప

5676 NDX0018549
పపరర: ఏససబబబభ మలర శశటట

94-245/23

5679 NDX0826669
పపరర: షపక హమద�

94-245/25

5682 NDX3166832
పపరర: వరలకడక గభడడబసడనర

94-245/1176

భరస : రరమలసగ రరడడడ గభడడబసడనర
ఇసటట ననస:81-24-2343
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/1178

5685 NDX3094349
పపరర: జజనకక నయయనర

94-245/1179

భరస : నగరజ నయయనర
ఇసటట ననస:81-24-2343
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/26

5688 MLJ1897743
పపరర: నళన� తనళళపరటట�

94-245/27

భరస : కకషప రరబబభ� �
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:43
లస: ససస స
94-245/30

5691 NDX2427664
పపరర: ఇదదస
డ షపక

94-245/31

తసడడ:డ ఇబడహస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:38
లస: పప
94-245/33

తసడడ:డ భమరరజ� �
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:44
లస: పప
94-245/35

94-244/500

తసడడ:డ అబభదల�
ఇసటట ననస:81-24-2342
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హరర ననయక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ ససదరరరర తనళపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:41
లస: పప
5695 MLJ1896943
పపరర: రరజజ ససదరరరర తనళపరటట

94-245/24

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భమరరజ�
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:62
లస: ససస స
5692 MLJ1897107
పపరర: కకరణ బబబభ తనళపరటట

5678 NDX1061936
పపరర: అలలసఫ షపక

5673 NDX0729590
పపరర: లలలమక దనసరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2341
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వవణభ నయయనర
ఇసటట ననస:81-24-2343
వయససస:34
లస: పప

భరస : అరరరనరరవప జగసటట
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:28
లస: ససస స
5689 MLJ1897115
పపరర: వనసకరయమక తనళళపరటట�

94-245/22

భరస : అబభదల హమద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2343
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబభదల హమద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2343
వయససస:34
లస: ససస స
5686 NDX3265337
పపరర: జగసటట దదపసక

5675 NDX0826818
పపరర: పడభభదనసస మలర శశటట

94-244/545

భరస : ససతనరరమభలల
ఇసటట ననస:81-24-2215
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:81-24-2342
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యమనసస మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2342
వయససస:20
లస: పప
5683 NDX2984169
పపరర: జరగన షపక

94-244/1243

తసడడ:డ యయససబబబభ మలర శశటట
ఇసటట ననస:81-24-2341
వయససస:28
లస: పప

భరస : యయససబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2341
వయససస:54
లస: ససస స
5680 NDX2771798
పపరర: మహహదదదన మహమకద

5672 NDX2688851
పపరర: బబబభ యలరకర

5670 NDX0798462
పపరర: షపక సలలక

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:81-24-24 35
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-26
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరబడయయలల జలకస
ఇసటట ననస:81-24-2341
వయససస:51
లస: పప
5677 MLJ3379591
పపరర: దసరర మహహశశరర మలర శశటట

94-244/1332

తసడడ:డ మహమకద కససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-24-30
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రశద షపక
ఇసటట ననస:81-24-26
వయససస:24
లస: పప
5674 JBV3245099
పపరర: కకటటశశరరరవప జలకస

5669 NDX2749117
పపరర: శశశదన షపక

5694 MLJ3379823
పపరర: మహమకద రరబబన

94-245/34

తసడడ:డ హబబభలర
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:54
లస: పప
94-245/1180

5697 NDX2749604
పపరర: హఫసయ జజ షపక

94-245/1181

భరస : జజబఉలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:36
లస: ససస స
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94-245/1182

భరస : ఇదదస
డ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:34
లస: ససస స
5701 NDX2246239
పపరర: రహమత అల మహమకద

94-245/36

94-245/38

94-245/41

94-218/823

94-245/45

94-245/48

94-245/51

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2349/1
వయససస:59
లస: ససస స

94-245/42

5714 NDX2247450
పపరర: లలకరష అననస

5717 MLJ1894542
పపరర: శకనవరసరరవప� అననస�

5720 NDX2705507
పపరర: రవ తతజ అననస

94-245/1186

5723 NDX3094224
పపరర: ససరరశ ఒసటటరర

94-245/43

5726 NDX1046671
పపరర: కకరణభకమలర అమభలలతష
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2349/1
వయససస:38
లస: పప

94-245/40

5709 NDX2889491
పపరర: సతఖననరరయణ కలవల

94-245/1185

5712 NDX0652974
పపరర: వనసకట శవజజఖత అననస�

94-245/44

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:42
లస: ససస స
94-245/46

5715 NDX2410413
పపరర: రవ తతజ అననస

94-245/47

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననస
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:22
లస: పప
94-245/49

5718 NDX1047380
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-245/50

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:49
లస: పప
94-245/1090

5721 NDX2697860
పపరర: లలకరశ అననస

94-245/1091

భసధసవప: శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:20
లస: పప
94-245/1187

తసడడ:డ ఏసస ఒసటటరర
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:20
లస: పప
94-245/53

5706 NDX1859620
పపరర: దదపసస అమభలలతష

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలవల
ఇసటట ననస:81-24-2348
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఒసటటరర
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:48
లస: పప
5725 NDX0018531
పపరర: పడభబవత� అనసవవతష�

5711 NDX1047745
పపరర: బబల షపక

94-245/37

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ అమభలలతష
ఇసటట ననస:81-24-2348
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నననయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:59
లస: పప
5722 NDX3125317
పపరర: ఏసస ఒసటటరర

94-245/39

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:21
లస: పప

తలర : ఖమ రరననసర బబగమ
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:44
లస: పప
5719 NDX1231588
పపరర: యయససరతనస రరయపరటట

5708 NDX1046853
పపరర: వవసకట రరకరష అమలలతష

5703 MLJ3379708
పపరర: ఖలజజబ� షపక�
భరస : అజజ� �
ఇసటట ననస:81-24-2347
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖలజజవల
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:55
లస: ససస స
5716 NDX1128032
పపరర: మహమకద హహసపసన

94-245/1184

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2348
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస ఒసటటరర
ఇసటట ననస:81-24-2349
వయససస:43
లస: ససస స
5713 MLJ1890110
పపరర: మరరయమక� రరయపరటట�

5705 NDX0391615
పపరర: అజజ� షపక�

94-218/822

Deleted

తసడడ:డ అబభదలలర�
ఇసటట ననస:81-24-2347
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2348
వయససస:45
లస: ససస స
5710 NDX3125234
పపరర: రమణ ఒసటటరర

5702 NDX2807816
పపరర: షరగఫ షపక

5700 NDX3052206
పపరర: షరగఫ షపక

తసడడ:డ అహకద షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2346
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2346
వయససస:38
లస: పప

భరస : రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:81-24-2347
వయససస:42
లస: ససస స
5707 MLJ1891464
పపరర: లకడక కలమలరర అమలలతష

94-245/1183

తసడడ:డ జజబఉలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2344
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రబబబన మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2346
వయససస:22
లస: పప
5704 MLJ3379484
పపరర: వనసకరయమక� మలరరశశటట �

5699 NDX2747178
పపరర: సలలక షపక

5724 NDX0018390
పపరర: ససభబషసణణ� ఎ�

94-245/52

భరస : కకరణ కలమలర�
ఇసటట ననస:81-24-2349/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/54

5727 NDX1384205
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆమభలలతష

94-245/55

తసడడ:డ చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2349/1
వయససస:68
లస: పప
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5728 AP151000465535
పపరర: తరరపతమక కసకణనల

94-245/56

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2350
వయససస:59
లస: ససస స
5731 NDX1048222
పపరర: గణపత ఆకలల

94-245/58

94-245/61

94-245/63

94-245/65

94-245/1093

94-245/69

94-240/749

తసడడ:డ చన సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:35
లస: పప

5741 NDX0568949
పపరర: ననగ పపటర రరవప ఆకలల�

5744 NDX2824027
పపరర: గగపస ఆకలల

5747 NDX2301349
పపరర: మలవపళళయఖ కసకణనల

5750 NDX1825787
పపరర: మసగ కసకణనల

94-245/74

5753 MLJ3379831
పపరర: దసరర మక� కసకణనల�

94-245/66

5756 MLJ1892744
పపరర: చనసరసబయఖ� కసకణనల�
తసడడ:డ మభతస యఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:60
లస: పప

5736 MLJ3379047
పపరర: రమణ� ఆకలల�

94-245/62

5739 AP151000465542
పపరర: సరమలమ జఖస ఆకలల�

94-245/64

5742 AP151000465543
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల�

94-245/67

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:49
లస: పప
94-245/1188

5745 NDX2301448
పపరర: జజఖత కసకణనల

94-245/68

తసడడ:డ మలవపళళయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2356
వయససస:21
లస: ససస స
94-245/70

5748 NDX1384213
పపరర: శకనస కసకననల

94-245/71

తసడడ:డ మభతలల కసకననల
ఇసటట ననస:81-24-2356
వయససస:26
లస: పప
94-245/72

5751 NDX1953075
పపరర: లకడక కసకణనల

94-245/73

భరస : రరమభడడ కనకరల
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:33
లస: ససస స
94-245/75

భరస : చనసరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:55
లస: ససస స
94-245/77

94-245/60

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస కకపకలళ
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:38
లస: ససస స
5755 NDX1833335
పపరర: రరమభడడ కసకణనల

94-203/638

తసడడ:డ మభతనఖలల కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2356
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మటట యఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:64
లస: పప
5752 NDX1833350
పపరర: కకటటశశరర కకపకలళ

5738 NDX2660173
పపరర: గగపస ఆకలల

5733 AP151000465539
పపరర: పరరశతమక ఆకలల�

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:81-24-2352
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:21
లస: పప

భరస : మభతనఖలల�
ఇసటట ననస:81-24-2356
వయససస:50
లస: ససస స
5749 NDX3132446
పపరర: చనన శరసబయఖ కసకణనల

94-210/854

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగ పపటబరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:24
లస: ససస స
5746 NDX0384321
పపరర: పసదద సటమక� కసకణనల�

5735 NDX2662799
పపరర: శకనస ఆకలల

94-245/57

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2351
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2353
వయససస:25
లస: పప
5743 NDX2654655
పపరర: దసరర ఆకలల

94-245/59

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2352
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ�
ఇసటట ననస:81-24-2352
వయససస:40
లస: పప
5740 NDX1575614
పపరర: వనసకటటష ఆకలల

5732 MLJ3379054
పపరర: కకషషమక ఆకలల�

5730 NDX1048123
పపరర: రమణ ఆకలల

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2351
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ�
ఇసటట ననస:81-24-2351
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2351
వయససస:25
లస: పప
5737 NDX0652875
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆకలల�

94-245/1092

భసధసవప: తరరపతమక కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2350
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2351
వయససస:30
లస: ససస స
5734 NDX1576174
పపరర: కకపర రరవప ఆకలల

5729 NDX2662294
పపరర: మసరసన కసకణనల

5754 NDX1727272
పపరర: వనసకటటశ కసకణనల

94-245/76

తసడడ:డ చన సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2357
వయససస:26
లస: పప
94-245/78

5757 NDX2037423
పపరర: సరరమక కసకణనల

94-245/79

తసడడ:డ పసదశకనస కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:27
లస: ససస స
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5758 NDX1047703
పపరర: రజయల మహమకద
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94-245/80

భరస : హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:31
లస: ససస స
5761 MLJ3379583
పపరర: లకడక కసకణనల

94-245/83

94-245/86

94-245/89

తసడడ:డ కకషష� tota
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:40
లస: పప
5770 NDX1048412
పపరర: ఆదదలకడక ఆకలల

94-245/92

94-245/87

94-245/95

5768 MLJ3379385
పపరర: పసదదశకనస కసకణనల

94-245/90

5774 NDX2410454
పపరర: పడసరద బసధచల

5777 NDX0082503
పపరర: రరమభలల� బవరరశశటట �

94-245/93

94-245/96

5780 NDX2454577
పపరర: రమమష భబవరరశశటట

5766 MLJ1894294
పపరర: చనరరసబబబభ తతటబ

94-245/88

5769 NDX1048297
పపరర: వనసకరయమక కడడయలల

5772 MLJ3379062
పపరర: చననశవ� ఆకలల�

94-245/94

తసడడ:డ బబలకకటట� ఆకలల�
ఇసటట ననస:81-24-2359
వయససస:35
లస: పప
5775 NDX2471324
పపరర: రమలదతవ భవరరశశటట

94-245/97

94-245/99

5778 NDX2454551
పపరర: అసజననదతవ భవరరశశటట

94-245/653

భరస : రమమష భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2361 25TH LANE
వయససస:31
లస: ససస స
94-245/655

5781 NDX1231554
పపరర: హహహమలవత బతష
స ల

94-245/100

భరస : రరమభలల భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2361 25TH LANE
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల భబవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2361 25TH LANE
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2362
వయససస:27
లస: ససస స

5782 NDX1231562
పపరర: కకటమక కకసకణనల

5783 NDX1576208
పపరర: జజయల షపక

5784 NDX2247203
పపరర: జజనకక పసడయ అమభలలతష

94-245/101

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2362
వయససస:69
లస: ససస స
5785 NDX2247500
పపరర: జజహరర షపక
భరస : అబభదల వరదనద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2363
వయససస:23
లస: ససస స

94-245/102

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-24-2362
వయససస:25
లస: పప
94-245/104

5786 NDX0826586
పపరర: అమభలలతష మమత దతవ
భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2363
వయససస:37
లస: ససస స

94-245/91

భరస : వరరసరశమ భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2361
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2361
వయససస:73
లస: పప
94-245/654

94-245/85

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:81-24-2359
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బభ బసధచల
ఇసటట ననస:81-24-2360
వయససస:30
లస: పప
94-245/98

5763 MLJ1893858
పపరర: లకడక తతటబ

తసడడ:డ కకషష� tota
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:35
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-24-2361
వయససస:34
లస: పప
5779 NDX2454585
పపరర: ననరరయణమక భవరరశశటట

5765 NDX1062421
పపరర: ఏడడకకసడలల కసకణనల
kankanala
తలర : వనసకమక kakanala
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:27
లస: పప

5771 NDX1048107
పపరర: పరశతమ దవణమమమన

94-245/82

భరస : కకషష tota
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2359
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2359
వయససస:54
లస: పప
5776 NDX2099514
పపరర: వర సరశమ భవరర శశటట

94-245/84

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ kankanal
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:81-24-2359
వయససస:36
లస: ససస స
5773 NDX1048842
పపరర: మసరసన దవణమమమన

5762 NDX1048909
పపరర: వనసకరయమక బటబడ

5760 MLJ1893692
పపరర: భమలకడక తతటబ

భరస : రరసబబబభ tota
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద శకనస కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:23
లస: పప
5767 NDX0390633
పపరర: రరసబబబభ� తతటబ�

94-245/81

భరస : చనరరసబబబభ� �
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసదదశకనస kankanal
ఇసటట ననస:81-24-2358
వయససస:44
లస: ససస స
5764 NDX2051167
పపరర: హహనకల కసకణనల

5759 MLJ1893841
పపరర: రమణ� తతటబ�

94-245/103

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అమభలలతష
ఇసటట ననస:81-24-2363
వయససస:22
లస: ససస స
94-245/105

5787 NDX2099753
పపరర: శవ పరడఖన కకడడ

94-245/106

తసడడ:డ నసధన
ఇసటట ననస:81-24-2363
వయససస:27
లస: పప
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94-245/107

తసడడ:డ లకకయఖ రరగళర
ఇసటట ననస:81-24-2364
వయససస:31
లస: పప
94-245/1191

భరస : బబలల రరగళర
ఇసటట ననస:81-24-2364
వయససస:23
లస: ససస స
5794 NDX1576166
పపరర: వర కలమలరర ఆకలల

94-245/109

94-245/112

94-245/1192

94-245/1195

94-245/116

94-245/119

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:36
లస: పప

5801 NDX2742310
పపరర: లలవణఖ పప లశశటట

5804 NDX3219714
పపరర: రమదతవ మలర వరపప

5807 NDX1048917
పపరర: ఇసదదర కరమరరజగడడ

5810 NDX2301208
పపరర: గగససయల బబగ

94-245/122

5813 NDX1176734
పపరర: శవకకషష మలడపరటట

94-245/1193

5816 MLJ1882612
పపరర: అసకమకరరవప� పప తషగసటట�
తసడడ:డ శశషయఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:70
లస: పప

5793 NDX2301570
పపరర: కకటటశశరర ఆకలల

94-245/108

5796 MLJ1893379
పపరర: లసగమక ఆకలల

94-245/111

5799 NDX1576182
పపరర: పడసరద ఆకలల

94-245/114

5802 NDX2822047
పపరర: మరబ సయద

94-245/1194

భరస : రహమతషలలర సయద
ఇసటట ననస:81-24-2367
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/1404

5805 NDX2301422
పపరర: సరశత మలర వరపప

94-245/115

తలర : రమలదతవ మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:23
లస: ససస స
94-245/117

5808 NDX1575572
పపరర: వజయ లకడక గగపప

94-245/118

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:32
లస: ససస స
94-245/120

5811 NDX1084722
పపరర: గగపరలమక బబ ప

94-245/121

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:64
లస: ససస స
94-245/123

తసడడ:డ వజయ రరమరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:29
లస: పప
94-245/125

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2364
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : లసగమక
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబభదలలర బబగ
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబభ గరజల
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:20
లస: పప
5815 NDX1576075
పపరర: ససబబబ రరవప కరమరరజగడడ

94-245/113

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:37
లస: ససస స
5812 NDX2500569
పపరర: తడననధ బబబభ గరజల

5798 NDX2301372
పపరర: గగపస ఆకలల

94-245/1190

భరస : మసరసనస
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర మలర వరపప
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:27
లస: ససస స
5809 NDX1047273
పపరర: అరరణకలమలరర గరజల

94-245/110

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2366
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2367
వయససస:21
లస: ససస స
5806 NDX1575986
పపరర: మనన దససపల

5795 NDX0833368
పపరర: మహమకద హసన భతషన�

5790 NDX2763647
పపరర: నసరర హన బ షపక

భరస : పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2366
వయససస:52
లస: పప
5803 NDX2822039
పపరర: ఖజజబ షపక

94-244/1327

భరస : హహసపసన బబషర�
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:21
లస: పప
5800 NDX2742237
పపరర: వశశశశశర రరవప పప లశశటట

5792 NDX3180940
పపరర: రమభలల ఆకలల
తసడడ:డ మసరసన ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2365
వయససస:26
లస: ససస స
5797 NDX2301356
పపరర: రరమభలల ఆకలల

94-245/1189

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2364
వయససస:31
లస: ససస స
5791 NDX2897601
పపరర: ససధ రరణణ రరగళర

5789 NDX2897460
పపరర: బబలల రరగళర

5814 NDX1576000
పపరర: ససనల బబబభ దససపల

94-245/124

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:33
లస: పప
94-245/126

5817 AP151000465607
పపరర: వవసకటటశశరరర పప కకరర

94-245/127

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:89
లస: పప
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5818 NDX2824001
పపరర: సరసబడజఖస రరవపరటట
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94-245/1196

భరస : జజన రరవపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:50
లస: ససస స
5821 NDX2831550
పపరర: రరజరశ రరవపరటట

94-245/1199

94-242/1475

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:32
లస: ససస స
5827 NDX2692036
పపరర: వనసకయమక ననతలపత

94-245/1094

94-245/1097

94-245/1203

94-245/130

94-245/133

భరస : ఖలజజవల
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:29
లస: ససస స

5831 NDX2699999
పపరర: ఈసస ర రరణణ తలలన

5834 NDX2934073
పపరర: ససభబన సయఖద

5837 NDX1048784
పపరర: లకడక ననర

5840 NDX1048891
పపరర: రరమకకషష దననయయమన

94-245/1205

5843 NDX2301489
పపరర: రరషక సయఖద

94-245/1095

5846 NDX1061944
పపరర: రహమతషననసర షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:31
లస: ససస స

94-245/129

5829 NDX2700847
పపరర: ననగ మలర శశరర ననతలపత

94-245/1096

తసడడ:డ శకనస ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:31
లస: ససస స
94-245/1098

5832 NDX2734291
పపరర: ఇసదడ కరగరతనల

94-245/1202

తలర : అపలరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:40
లస: ససస స
94-245/1204

5835 NDX3231180
పపరర: రశద షపక

94-245/1338

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:34
లస: పప
94-245/131

5838 AP151000465456
పపరర: యలర మక దనమరర

94-245/132

భరస : శవ
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:41
లస: ససస స
94-245/134

5841 AP151000465455
పపరర: శవ దనమరర

94-245/135

తసడడ:డ రరమభడడ
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:74
లస: పప
94-245/136

తసడడ:డ హలమ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:21
లస: ససస స
94-245/138

94-245/1201

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:18
లస: పప
5845 NDX1061787
పపరర: నజమల షపక

5826 NDX1575697
పపరర: రమమష బబబభ గరజల

94-245/128

భరస : ఏలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర దననబబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:25
లస: పప
5842 NDX2843100
పపరర: హరర కకషష అననవరపప

5825 NDX2301471
పపరర: చననమలకయ బబ సగరరల

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:81-24-2370
వయససస:28
లస: ససస స
5839 NDX1907973
పపరర: గగపస దననబబ యన

భరస : శకనవరస మలడపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:20
లస: ససస స

5828 NDX2700086
పపరర: ఖజజబ షపక

94-245/1198

5823 NDX2822070
పపరర: మధస మలడపరటట

తసడడ:డ వజయ రరమ రరజ మలడపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: శరఖమభ తలలన
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మయనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:35
లస: ససస స
5836 NDX1030626
పపరర: పదక దననయయమన

94-245/1200

భసధసవప: ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: శకనస ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:29
లస: పప
5833 NDX2916203
పపరర: ఖజజబ షపక

5822 NDX2824076
పపరర: శకనవరస రరవప మలడపరటట

5820 NDX2831535
పపరర: శకనవరస రరవపరటట

తసడడ:డ జజన రరవపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ సగరరల
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : శకనస ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2369
వయససస:43
లస: ససస స
5830 NDX2700045
పపరర: వననద కలమలర ననతలపత

94-245/1197

భరస : వజయరరమ రరజ మలడపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన రరవపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2368
వయససస:31
లస: పప
5824 NDX3219912
పపరర: రరజజశనన షపక

5819 NDX2824084
పపరర: ననగ మలర శశరర మలడపరటట

5844 NDX2301463
పపరర: షహహదన సయఖద

94-245/137

తసడడ:డ హలమ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:23
లస: ససస స
94-245/139

5847 NDX2301497
పపరర: మలలన బ సయఖద

94-245/140

భరస : హలస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:39
లస: ససస స
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5848 NDX2301521
పపరర: రమమష తషరర
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94-245/141

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద తషరర
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:27
లస: పప
5851 NDX1176601
పపరర: దతవమలత చమళళమమడడ

5849 NDX1062090
పపరర: ఖలజజవల షపక

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-24-2371
వయససస:34
లస: పప
94-245/144

భరస : కమలలకర
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:31
లస: ససస స

5852 NDX1176585
పపరర: ఎససరర రరణణ చమళరమభడడ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:54
లస: పప
5860 NDX1177005
పపరర: మమత కకసగర

94-245/152

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:25
లస: పప
5866 MLJ1888114
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక�

94-245/158

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2375/1
వయససస:32
లస: పప
5872 NDX1048859
పపరర: సప న షపక
భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:32
లస: ససస స
5875 NDX0833103
పపరర: యరకమతషల పడభబవత�
భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:40
లస: ససస స

5861 NDX2099704
పపరర: ససత బలర స

94-245/153

94-245/149

5864 NDX1047224
పపరర: రరసబబబభ కకసగర

5867 MLJ1891746
పపరర: అహకదఅల� షపక�

5870 NDX2824043
పపరర: నససమ షపక

5873 MLJ1893700
పపరర: అసజమక కకసనరర�

5876 NDX1048768
పపరర: ఇమలసబ షపక
భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:49
లస: ససస స

5862 NDX1654210
పపరర: శకరవమక కకనగరరరరవప

94-245/154

భరస : వనసకరటరరమయఖ కకనగరర
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:61
లస: ససస స
94-245/156

5865 NDX2301505
పపరర: వనసకట ననగమణణ ససధదర
వసససశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2374
వయససస:22
లస: పప

94-245/157

94-245/159

5868 NDX0392035
పపరర: మకకబల ఖలన పఠరన

94-245/160

తసడడ:డ మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2375
వయససస:39
లస: పప
94-245/1206

5871 NDX1859539
పపరర: రమఖ చసదదక
డ అమభలలతష

94-245/161

భరస : లకడక కలమలరర అమభలలతష
ఇసటట ననస:81-24-2376
వయససస:26
లస: ససస స
94-245/163

తలర : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:38
లస: ససస స
94-245/165

5856 NDX0718569
పపరర: కమలలకర� చచమళళమమడడ�

తసడడ:డ భమ రరజ
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2375/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/162

94-245/146

94-242/1289 5859 NDX2099852
94-245/151
5858 NDX2486512
పపరర: రరబయలతషల బబసరరయల షపక
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ రరజ బలర స

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:81-24-2375
వయససస:36
లస: పప
94-218/824

5853 NDX1176619
పపరర: కమలల చమలర మమడడ

తసడడ:డ బరకబబస�
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:81-24-2375
వయససస:68
లస: ససస స
5869 NDX3167665
పపరర: సమర షపక

94-245/148

భరస : భమల రరజ
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/155

94-245/143

భరస : ఆనసదబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:81-24-2373
వయససస:31
లస: ససస స
5863 NDX2301554
పపరర: జజన షపక

94-245/145

భరస : బరకబబస�
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:55
లస: ససస స
94-245/150

5850 NDX1047851
పపరర: హససనన పఠరన

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2372
వయససస:35
లస: ససస స

94-245/147 5855 NDX0718593
5854 NDX0826305
పపరర: వనసకట లకడక ససజజత వసససశశటట
పపరర: ఇవరసజలన� చచమళళమమడడ�

5857 NDX0826263
పపరర: వసససశశటట శకనవరసరరవ

94-245/142

5874 NDX1048305
పపరర: దయమక ససదద సల

94-245/164

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/166

5877 NDX1048453
పపరర: ఏలలససయమక ఆమభదనలపరటట

94-245/167

భరస : యలకకబభ
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:59
లస: ససస స
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5878 NDX2139617
పపరర: అజయ కలమలర యరమతష

94-245/168

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరమతష
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:23
లస: పప
5881 NDX1048198
పపరర: కకటటశశరరరవప ససదర సల

94-245/171

94-245/174

94-245/177

94-245/1207

94-245/180

94-245/183

94-245/186

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:35
లస: ససస స

5891 NDX3094364
పపరర: శకనవరస చవశకలల

5894 NDX1047448
పపరర: ససగభణ మసద

5897 NDX1047489
పపరర: పరపరరరవప మసద

5900 NDX1953224
పపరర: షరజహ షపక

94-245/189

94-245/191

5903 NDX2423911
పపరర: గగససయల షపక

5886 NDX1084649
పపరర: మలలశశరర మసధన

94-245/176

5889 NDX1030717
పపరర: సససప నస నసదదపరటట

94-224/1369

94-245/179

5892 NDX3136892
పపరర: వజయలకడక చవశకలల

94-245/1208

భరస : శకనవరస రరవప చవశకలల
ఇసటట ననస:81-24-2380
వయససస:33
లస: ససస స
94-245/181

5895 NDX1047299
పపరర: ససధనరరణణ మసద

94-245/182

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/184

5898 NDX1047414
పపరర: ననగయఖ మసద

94-245/185

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:49
లస: పప
94-245/187

5901 NDX0785568
పపరర: అబభదలలర� షపక�

94-245/188

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:81-24-2384/1
వయససస:34
లస: పప
94-245/656

5904 NDX0739425
పపరర: వనసకట లకడక బ�

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2385, NALLACHERUVU
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబలలజ�
ఇసటట ననస:81-24-2386/1
వయససస:36
లస: ససస స

5906 NDX0391789
పపరర: ససబబనబ� షపక�

5907 NDX0391730
పపరర: ఫరతమమన షపక�

తసడడ:డ మరర�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:36
లస: ససస స

94-245/173

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:81-24-2378
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2384/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసర మసద
ఇసటట ననస:81-24-2385
వయససస:25
లస: పప
5905 NDX0391870
పపరర: జజన బ షపక�

94-245/178

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-24-2384/1
వయససస:30
లస: ససస స
5902 NDX1953166
పపరర: చచచతనఖ మసద

5888 NDX2301406
పపరర: అబడహస నసదదపరటట

5883 MLJ1895150
పపరర: బబబమరరవప కకసనరర�

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2378
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:54
లస: ససస స
5899 NDX1128065
పపరర: షబబనన షపక

94-245/175

తసడడ:డ కకషష మమరరస చవశకలల
ఇసటట ననస:81-24-2380
వయససస:36
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2383
వయససస:28
లస: ససస స
5896 AP151000465549
పపరర: మరరయమక మసదన�

5885 NDX1953257
పపరర: మసగమక నసదదపటటట

94-245/170

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శరససన నసదదపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2378
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభలర బబబభ చవరకలల
ఇసటట ననస:81-24-2379
వయససస:28
లస: పప
5893 NDX1128024
పపరర: జజఖత మసదన

94-245/172

భరస : అబడహస నసదదపటటట
ఇసటట ననస:81-24-2378
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సససప నస
ఇసటట ననస:81-24-2378
వయససస:54
లస: ససస స
5890 NDX2719714
పపరర: నగరజ చవరకలల

5882 NDX0833483
పపరర: యరకమతషల శకనవరసరరవప�

5880 NDX1048743
పపరర: ససరరష ఆమభదనలపరటట

తసడడ:డ యలకకబభ
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గభమలకళళ�
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:58
లస: పప
5887 NDX1030998
పపరర: భబగఖమక నసదదపరటట

94-245/169

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:81-24-2377
వయససస:39
లస: పప
5884 MLJ1893346
పపరర: బబపమక కకసనరర� �

5879 NDX1575366
పపరర: గగపస కకషష యరకమతష

94-245/192

94-245/190

94-245/193

తలర : బబజ�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:37
లస: ససస స
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94-245/194

భరస : బభడత
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:40
లస: ససస స
5911 NDX0391813
పపరర: మసరసనశల� షపక�

94-245/197

94-245/1209

94-245/202

94-245/205

94-245/208

94-245/211

94-245/1099

తసడడ:డ యమససఫ బబగ
ఇసటట ననస:81-24-2393
వయససస:49
లస: పప

5921 NDX2246304
పపరర: వరకలమలరర బటడ

5924 NDX2301596
పపరర: శకనవరసరరవప బటడ

5927 NDX2246890
పపరర: బబలలజ బటడ

5930 NDX2301653
పపరర: నససడదదదన షపక

94-245/216

5933 NDX1128107
పపరర: ససచదన బబగస

94-245/206

5936 NDX1788381
పపరర: హససనన షపక
తలర : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:24
లస: ససస స

94-245/201

5919 NDX2301265
పపరర: ననగమర మరర పఠరన

94-245/204

5922 NDX1061928
పపరర: భమదతవ వలలరల

94-245/207

భరస : తరరపరల vallala
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:49
లస: ససస స
94-245/209

5925 NDX1030865
పపరర: బబలకకటయఖ బటబడ

94-245/210

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:31
లస: పప
94-245/212

5928 NDX1030071
పపరర: కకటటశశరరరవప బటబడ

94-245/213

తసడడ:డ వనసకయఖ bitra
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:79
లస: పప
94-245/214

5931 NDX1953125
పపరర: షకకల బబగస షపక

94-245/215

తసడడ:డ రరయలసత అల బబగ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2393
వయససస:24
లస: ససస స
94-245/217

భరస : యమససఫ బబగ
ఇసటట ననస:81-24-2393
వయససస:73
లస: ససస స
94-245/219

5916 AP151000465588
పపరర: మమలలలబ పఠరన�

తసడడ:డ బభడత సయయబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2389
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2392
వయససస:21
లస: పప

భరస : యసత అల బబచగ
ఇసటట ననస:81-24-2393
వయససస:43
లస: ససస స
5935 NDX1128081
పపరర: అల బబగ యలసత

94-245/203

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బటడ
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బటడ
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:27
లస: పప
5932 NDX1669441
పపరర: మమహర ససలలసన బబగస

5918 MLJ1893387
పపరర: ఫరతమ� పఠరన�

94-245/199
5913 NDX1617804
పపరర: హహసపసన బబగమ మహమకద

భరస : ఖలదరశల� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2388/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ బటడ
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ bitra
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:36
లస: పప
5929 NDX2648186
పపరర: వశశననథ బటడ

94-245/200

భరస : రరమకకటయఖ బటడ
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప bitra
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:74
లస: ససస స
5926 NDX1030113
పపరర: రరమకకటట బటబడ

5915 NDX1047208
పపరర: మలభభల షపక

94-245/196

భరస : రహసతషలర బబబ మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2388
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ననగభలకరర� �
ఇసటట ననస:81-24-2389
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ బటడ
ఇసటట ననస:81-24-2390
వయససస:26
లస: ససస స
5923 NDX1030139
పపరర: గభరవమక బటబడ

94-245/198

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2388/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2388/1
వయససస:35
లస: పప
5920 NDX2301539
పపరర: లసకమక బటడ

5912 NDX0878868
పపరర: తరరపరలల వలలరల�

5910 NDX2301661
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2388
వయససస:30
లస: పప
5917 NDX1047893
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-245/195

భరస : బభడతసర�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బభడతసర�
ఇసటట ననస:81-24-2387
వయససస:34
లస: పప
5914 NDX2833101
పపరర: సగగర షపక

5909 AP151000465489
పపరర: ఖరఖరరనబ షపక�

5934 NDX2301240
పపరర: యభసఫ బబచగ

94-245/218

తసడడ:డ యమసఫ అల బబచగ
ఇసటట ననస:81-24-2393
వయససస:21
లస: పప
94-245/220

5937 NDX1030493
పపరర: జరగనన షపక

94-245/221

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:29
లస: ససస స
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94-245/222

భరస : గన
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:31
లస: ససస స
5941 NDX1049030
పపరర: హబబబ షపక

94-245/225

94-245/228

94-245/231

94-245/234

94-245/237

94-245/240

94-245/243

తసడడ:డ రరజజ రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:33
లస: పప

5951 NDX2062347
పపరర: జజఖత తతట

5954 NDX0569475
పపరర: రతనకలమలరర జరటట �

5957 NDX0567909
పపరర: శరరద వవదసల�

5960 NDX1176635
పపరర: కకటమలక కసకణనల

94-245/246

5963 NDX1575630
పపరర: తడననద జరటట

94-245/235

5966 MLJ1897602
పపరర: గగవసదస జరటట �
తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:43
లస: పప

5946 NDX1030477
పపరర: అకబర సలస షపక

94-245/230

5949 NDX2097971
పపరర: అశశన జరటట

94-245/233

5952 NDX1575739
పపరర: కలలన కలసపటట

94-245/236

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:37
లస: ససస స
94-245/238

5955 NDX1046713
పపరర: బబల చచడతశశరమక తతట

94-245/239

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:45
లస: ససస స
94-245/241

5958 NDX0567420
పపరర: అనసనయ కటట బబ యన�

94-245/242

భరస : బబ లర యఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:60
లస: ససస స
94-245/244

5961 NDX1061852
పపరర: వనసకటరతనస జరటట

94-245/245

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:64
లస: ససస స
94-245/247

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:25
లస: పప
94-245/249

94-245/227

భరస : తడననధ జరటట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప జరటట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:20
లస: పప
5965 NDX2195874
పపరర: వనసకటటష తతట

94-245/232

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషష తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:63
లస: ససస స
5962 NDX2471290
పపరర: దదనవష జరటట

5948 NDX0875690
పపరర: బబబభ� షపక�

5943 NDX1788787
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అపలలసరశమ�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:45
లస: ససస స
5959 NDX2062339
పపరర: కకపమక తతట

94-245/229

తసడడ:డ కకషష తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:39
లస: ససస స
5956 NDX0568196
పపరర: మహలకడక బసడడ�

5945 NDX1048875
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/224

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశ తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:29
లస: ససస స
5953 AP151000465481
పపరర: ససధనఖరరణణ జరటట �

94-245/226

తసడడ:డ గన
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరలబబన న�
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:40
లస: పప
5950 NDX2194694
పపరర: శశభ తతట

5942 MLJ1888890
పపరర: అలలరబ షపక� �

5940 MLJ1894260
పపరర: హజజడ షపక

భరస : అవశర �
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహమకద హహసపసన� �
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గన
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:28
లస: పప
5947 AP151000465421
పపరర: ఇసరకయలలన న పఠరన�

94-245/223

తసడడ:డ బబబభ�
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గన
ఇసటట ననస:81-24-2394
వయససస:49
లస: ససస స
5944 NDX1048933
పపరర: సలమ షపక

5939 NDX0391060
పపరర: మలబమబ షపక�

5964 NDX2052074
పపరర: గగవరర న రరవప తతట

94-245/248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:27
లస: పప
94-245/250

5967 MLJ3379674
పపరర: వనసకటబడవప జరటట �

94-245/251

తసడడ:డ గగవసదస�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:45
లస: పప
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94-245/252

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:60
లస: పప
5971 NDX2831410
పపరర: ననగజజఖత అసగరన

94-245/1211

94-245/255

94-245/258

94-245/261

94-245/264

94-245/267

94-245/270

తసడడ:డ మలరపపరరడడడ� �
ఇసటట ననస:81-24-2400
వయససస:69
లస: పప

5981 NDX1048727
పపరర: మసరసన బ షపక

5984 NDX2246221
పపరర: యశన షపక

5987 NDX0716100
పపరర: ధనపరలలడ డడడ� కకలర సగభసట�

5990 NDX1527094
పపరర: ననరరకయన షపక

94-245/273

5993 NDX2301687
పపరర: మహన కకలర సగభసట

94-245/262

5996 NDX2832616
పపరర: హససన పటబన
భరస : కరరమభలర పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:41
లస: ససస స

5976 MLJ3379989
పపరర: సతఖవత� గభమకళళ�

94-245/257

5979 MLJ3379690
పపరర: రరజఖలకడక� గభమకళళ�

94-245/260

5982 MLJ1893890
పపరర: పసచచమక� గభమకళళ�

94-245/263

భరస : ఎరకమతష� �
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:70
లస: ససస స
94-245/265

5985 NDX1527136
పపరర: ఖదదర బబషర షపక

94-245/266

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:26
లస: పప
94-245/268

5988 MLJ3380003
పపరర: బసవరరజ� గభమకళళ�

94-245/269

తసడడ:డ ఎరకమతష� gumalla
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:42
లస: పప
94-245/271

5991 MLJ3379211
పపరర: ఎరకమతష� గభమకళళ�

94-245/272

తసడడ:డ వరరసరశమ� gumalla
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:75
లస: పప
94-245/274

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకలర సగభసట
ఇసటట ననస:81-24-2400
వయససస:20
లస: పప
94-245/276

94-245/254

భరస : ననరరయణ� gumalla
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజజన
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:81-24-2400
వయససస:34
లస: ససస స
5995 MLJ1894567
పపరర: చచలమలరరడడడ� కకలర సగభసట�

94-245/259

తసడడ:డ చచలమలరరడడడ�
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస�
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:48
లస: పప
5992 MLJ1893098
పపరర: మలలర శశరర� కకలర సగభసట�

5978 NDX1788662
పపరర: జజన బ షపక

5973 NDX2301182
పపరర: ససతమక బబ రరగడడడ

భరస : బసవరరజ� gumalla
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చలమల రరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:32
లస: పప
5989 NDX0569145
పపరర: మరర షపక�

94-245/256

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:85
లస: ససస స
5986 NDX0833624
పపరర: కకలర సగభసట బబలకకషష

5975 NDX0716118
పపరర: రరఖ కకలర గభసట�

94-245/253

భరస : బడహకయఖ బబ రరగడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2397
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననరరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమలరరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:59
లస: ససస స
5983 MLJ3379252
పపరర: గగవసదమక� ఈశసబడడ�

94-245/1212

తసడడ:డ ధననలలలడ డడడ�
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మరర�
ఇసటట ననస:81-24-2398
వయససస:45
లస: ససస స
5980 NDX1061977
పపరర: నలలవత కకలర సగభసట

5972 NDX2831493
పపరర: దదవఖ దనన

5970 NDX2301679
పపరర: అలలరబ షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2395/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకర రరవప దనన
ఇసటట ననస:81-24-2396
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబ రరగడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2397
వయససస:63
లస: పప
5977 NDX0569178
పపరర: ననసర బ షపక�

94-245/1210

తసడడ:డ రసబబబభ తతట
ఇసటట ననస:81-24-2395
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరరరసక కలమలర అసగరన
ఇసటట ననస:81-24-2396
వయససస:27
లస: ససస స
5974 NDX2301273
పపరర: బడహకయఖ బబ రరగడడడ

5969 NDX2832871
పపరర: వకకమ తతట

5994 MLJ1893742
పపరర: చసదడశశఖర� కకలర సగభసట�

94-245/275

తసడడ:డ చచలమలరరడడడ� �
ఇసటట ననస:81-24-2400
వయససస:38
లస: పప
94-245/1213

5997 NDX3085099
పపరర: హససన పటబన

94-245/1214

భరస : కరరమభలర పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:40
లస: ససస స
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5998 NDX2832749
పపరర: ననరర షపక
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94-245/1215

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:35
లస: పప

5999 NDX2832715
పపరర: గగసఖ షపక

94-245/1216

భరస : ననరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:27
లస: ససస స

6001 NDX2823813
పపరర: మహమకద రఫస పటబన

6000 NDX2832954
పపరర: అషడఫ ససలలసనన పటబన

94-245/1217

భరస : ససభబన పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:19
లస: ససస స

94-245/1218

తసడడ:డ కరరమభలర పరస న
ఇసటట ననస:81-24-2401
వయససస:18
లస: పప

6002 NDX1176825
పపరర: భమలకడక పసనసమలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-245/277

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2403
వయససస:28
లస: ససస స
6005 NDX2042539
పపరర: కర వరలకడక

94-245/279

94-245/282

94-245/285

94-245/288

94-245/290

6012 NDX1176858
పపరర: షమమ షపక

6015 NDX2824142
పపరర: అఖల షపక

6018 NDX1796939
పపరర: కరమ లత అశరశధత

94-245/293

6021 NDX1952960
పపరర: వనసకట రమణ సససగసశశటట

94-245/286

6024 NDX1048958
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:74
లస: పప

94-245/281

6010 NDX2042513
పపరర: కర ససబడహకణఖస రరడడ

94-245/284

6013 NDX1176866
పపరర: ఫరరరక షపక

94-245/287

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2410
వయససస:27
లస: పప
94-245/1219

6016 NDX1952986
పపరర: శకలకడక అశరశధత

94-245/289

భరస : లకడక నరసససహ మమరరస అశరశధత
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:25
లస: ససస స
94-245/291

6019 NDX1048362
పపరర: లకడకఅననష రరవపరటట

94-245/292

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/294

భరస : రసగరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:50
లస: ససస స
94-245/296

6007 NDX2042489
పపరర: కర భబరత

తసడడ:డ కర మలణణకఖస రరడడ
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:57
లస: పప

భరస : జగదదశ అశరశధత
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:32
లస: ససస స
6023 NDX1953059
పపరర: లకడక నరసససహ మమరరస
అశరశధత
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప అశరశధత
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:35
లస: పప

94-245/283

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:81-24-2410
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబభ ఆమదనలపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:26
లస: ససస స
6020 NDX1048537
పపరర: రమణ తతట

6009 NDX2042554
పపరర: కర యవరరజ

94-245/278

భరస : కర ససబడహకణఖస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2410
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రహహమ
ఇసటట ననస:81-24-2410
వయససస:46
లస: పప
6017 NDX2500635
పపరర: ఎసపస రర ఆమదనలపరటట

94-245/280

తసడడ:డ కర ససబడహకణఖస రరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న sayed
ఇసటట ననస:81-24-2408
వయససస:41
లస: పప
6014 NDX1176874
పపరర: ససభబన షపక

6006 NDX1061845
పపరర: భబగఖలకడక కకలర సగభసట

6004 NDX1575655
పపరర: ఫరగద బ షపక

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-24-2404
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజరరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ రరడడ కకలలరసగభసట
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:26
లస: పప
6011 NDX0569160
పపరర: సరబ జజన సయఖద ssyed

94-244/1405

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2404
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కర యవరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2405
వయససస:29
లస: ససస స
6008 NDX1726027
పపరర: వనసకటటష రరడడడ కకలలరసగభసట

6003 NDX3219839
పపరర: ఖజజబ షపక

6022 NDX1048925
పపరర: రరమభ తతట

94-245/295

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:34
లస: పప
94-245/297

6025 NDX1048941
పపరర: యలకకబభ ఆమభదనలపరటట

94-245/298

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:81-24-2411
వయససస:74
లస: పప
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6026 NDX3157781
పపరర: అమన పసర సయద
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94-232/1154

తసడడ:డ ఫసచజలలర సయద
ఇసటట ననస:81-24-2412
వయససస:21
లస: పప
6029 MLJ1885011
పపరర: ననసరయఖ� పసనసమలళళ�

94-245/301

94-245/304

94-245/307

94-218/16

94-218/27

94-218/21

94-218/24

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:31
లస: ససస స

6039 NDX0478511
పపరర: శకనవరసరరవప కరజ�

6042 NDX2356046
పపరర: ససధనరరణణ చససడనరర

6045 NDX2355964
పపరర: శకదతవ ఆకలల

6048 NDX0975797
పపరర: శశషగరరరరరవప యలర సపలర

94-218/825

6051 AP151000465032
పపరర: కగసర షపక

94-218/17

6054 NDX0746164
పపరర: జరగనన షపక
భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:33
లస: ససస స

6034 MLJ1893262
పపరర: సలమ� షపక�

94-245/306

6037 NDX0478453
పపరర: వనసకటలకడక కరజ�

94-218/15

6040 NDX0136648
పపరర: ననగరశశర రరవప� పసనసమతస�

94-218/18

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2416/1
వయససస:49
లస: పప
94-218/19

6043 NDX2356020
పపరర: బబలల రరగళళ

94-218/20

తసడడ:డ లకకయఖ రరగళళ
ఇసటట ననస:81-24-2416/4
వయససస:31
లస: పప
94-218/22

6046 NDX2379576
పపరర: వనసకట శవ శసకర ఆకలల

94-218/23

తసడడ:డ పరనకరలల ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2419
వయససస:52
లస: పప
94-218/25

6049 NDX2379550
పపరర: మసరసన బ పఠరన

94-218/26

భరస : మగభబల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2422
వయససస:38
లస: ససస స
94-244/501

భరస : జవరత
ఇసటట ననస:81-24-2423
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/502

94-245/303

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2414
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ ఎలర సపలర
ఇసటట ననస:81-24-2421
వయససస:44
లస: పప

భరస : మగభబల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2422
వయససస:38
లస: ససస స
6053 NDX0988279
పపరర: షరరఫర షపక

94-245/1336

భరస : వనసకట శవ శసకర ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2419
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప ఎలర సపలర
ఇసటట ననస:81-24-2421
వయససస:38
లస: ససస స
6050 NDX2800183
పపరర: మసరసన బ పఠరన

6036 NDX3219748
పపరర: ననరర షపక

6031 MLJ1884709
పపరర: ననజయల� షపక�

తసడడ:డ మలబభ� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:81-24-2416/4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గడదస
ఇసటట ననస:81-24-2417
వయససస:39
లస: పప
6047 NDX0975631
పపరర: ననగజజఖత యలర సపలర

94-245/305

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81-24-2414
వయససస:38
లస: పప

భరస : నజజస షసచక
ఇసటట ననస:81-24-2416\1
వయససస:34
లస: ససస స
6044 NDX2356038
పపరర: వరరసరశమ గడదస

6033 NDX0826487
పపరర: షపక మలబ జజన�

94-245/300

భరస : సలమ� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమభ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2414
వయససస:28
లస: పప
6041 NDX0975854
పపరర: ఆయయషర షపక

94-245/302

తసడడ:డ మలబభససభబన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలబభససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:45
లస: పప
6038 NDX0976092
పపరర: ననగగగపసరరజ తతట

6030 NDX0826446
పపరర: షపక మహబభన�

6028 MLJ1884592
పపరర: సతఖవత పసనసమళళ� �

తలర : ననసరయఖ� panumala
ఇసటట ననస:81-24-2412
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మలబబరన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలబభ� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2413
వయససస:58
లస: ససస స
6035 NDX2301190
పపరర: సలస షపక

94-245/299

భరస : రవ కలమలర కకసడన
ఇసటట ననస:81-24-2412
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర� panumala
ఇసటట ననస:81-24-2412
వయససస:70
లస: పప
6032 MLJ1884717
పపరర: రజయలబభ� షపక�

6027 NDX1615337
పపరర: భమలకడక కకసడన

6052 NDX2800126
పపరర: ఉమకర ఫరరరక షపక

94-218/826

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:18
లస: పప
94-244/503

6055 NDX0988493
పపరర: బబగస షపక

94-244/504

భరస : లలలల
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:44
లస: ససస స
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6056 AP151000465770
పపరర: నననబ షపక

94-244/505

భరస : ఖలశస
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:54
లస: ససస స
6059 NDX3173184
పపరర: జలలన షపక

94-244/1328

94-244/508

94-244/510

94-244/513

94-244/516

94-244/519

94-244/522

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:35
లస: పప

6069 NDX0339929
పపరర: మరరబ షపక

6072 AP151000465225
పపరర: మసరసనశల పఠరన

6075 MLJ1883453
పపరర: ధనలకడక దదసతష

6078 AP151000465036
పపరర: వనసకటరమణయఖ దదసతష

94-244/525

6081 AP151000465309
పపరర: జజన బ షపక

94-244/514

6084 MLJ1882471
పపరర: రజజక షపక
తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:40
లస: పప

6064 MLJ1887025
పపరర: దతవ కసద

94-244/509

6067 NDX1305028
పపరర: మభసతనజ షపక

94-244/512

6070 NDX0988410
పపరర: కరరమమన షపక

94-244/515

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/517

6073 AP151000465768
పపరర: హహసపసననస షపక

94-244/518

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:59
లస: పప
94-244/520

6076 MLJ3374345
పపరర: వరరసదడ లకడక దదసతష

94-244/521

భరస : వనసకటశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2429
వయససస:37
లస: ససస స
94-244/523

6079 NDX0988428
పపరర: ఫరతమల షపక

94-244/524

భరస : రరజల
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:36
లస: ససస స
94-244/526

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:51
లస: ససస స
94-244/528

94-244/1330

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2429
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:45
లస: ససస స
6083 NDX1930370
పపరర: హహసపసన షపక

94-244/511

భరస : వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2429
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2429
వయససస:40
లస: పప
6080 MLJ3374618
పపరర: జరచబమన షపక

6066 NDX1305010
పపరర: రరషక షపక

6061 NDX3216744
పపరర: నససమల షపక

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2427
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2429
వయససస:34
లస: ససస స
6077 MLJ1884428
పపరర: దకడణనమమరరస దదసతష

94-218/28

తసడడ:డ హహసపననస
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపననస
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:33
లస: పప
6074 NDX0978668
పపరర: లకడకదతవ దదసతష

6063 NDX0136796
పపరర: ననగలకడక� పసనసమతస�

94-244/507

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2428
వయససస:35
లస: ససస స
6071 MLJ1888700
పపరర: జజనబబషర షపక

94-244/1329

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2426\1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2427
వయససస:47
లస: పప
6068 MLJ1889120
పపరర: రగహనన షపక

6060 NDX3195146
పపరర: బబబబవల షపక

6058 NDX0461475
పపరర: జజనబబషర షపక

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:28
లస: పప

భరస : మదనరశల
ఇసటట ననస:81-24-2425
వయససస:49
లస: ససస స
6065 MLJ1887033
పపరర: శవయఖ కసద

94-244/506

తసడడ:డ లలలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మదనరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2424
వయససస:28
లస: పప
6062 AP151000465168
పపరర: ఆదసబ షపక

6057 NDX1953968
పపరర: బబజ షపక

6082 NDX1764035
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-244/527

తసడడ:డ ససచద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:24
లస: పప
94-244/529

6085 AP151000465653
పపరర: రహహమ షపక

94-244/530

తసడడ:డ అబభదలసతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:58
లస: పప
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94-244/1331

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2430
వయససస:21
లస: ససస స
6089 NDX2410025
పపరర: షహననజ బబగస షపక

94-244/532

94-244/535

94-244/538

94-244/1225

6101 NDX2410033
పపరర: వనసకట ననగ బడహమయఖ
మలజరటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:81-24-2434
వయససస:44
లస: పప

94-244/543

6104 NDX0935718
పపరర: చనసదదబ షపక

94-244/546

94-244/1334

94-244/539

6099 NDX2410041
పపరర: రజన మలజరటట

94-244/551

94-244/541

6094 NDX0731265
పపరర: హసన అహమకద షపక

94-244/537

6097 NDX1176338
పపరర: ననరర హన షపక

94-244/540

6100 NDX2410058
పపరర: లకడక హహమలత మలజరటట

భరస : వనసకట ననగ బడహకయఖ మలజరటట
ఇసటట ననస:81-24-2434
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:81-24-2434
వయససస:72
లస: ససస స

6102 NDX3066396
పపరర: బశరరననసర షపక

6103 NDX2248565
పపరర: కగసర షపక

94-244/1333

6105 NDX0935874
పపరర: అనశర బబషర షపక

6108 NDX1418590
పపరర: ఫరతమల షపక

6111 NDX1418194
పపరర: ఖలజజ షపక

6114 NDX0988303
పపరర: మహమమద సరహహబ షపక
తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:49
లస: పప

94-244/542

94-244/544

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2435
వయససస:23
లస: ససస స
94-244/547

6106 NDX0935924
పపరర: అకబర షపక

94-244/548

తసడడ:డ రరససససవల
ఇసటట ననస:81-24-2435
వయససస:59
లస: పప
94-244/549

6109 NDX0613133
పపరర: మలబమబ షపక

94-244/550

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:29
లస: ససస స
94-244/552

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:25
లస: పప
94-244/554

94-244/534

భరస : బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2433
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:39
లస: పప

6096 NDX1953893
పపరర: ససభబన షపక

6091 NDX2248425
పపరర: ననరర హన షపక

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:81-24-2435
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2435
వయససస:27
లస: ససస స

6113 NDX1306190
పపరర: సకరళళశశర రరజ నసడనరర

94-244/536

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2434
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:81-24-2435
వయససస:55
లస: ససస స

6110 MLJ3374758
పపరర: గగససయల

6093 NDX0731273
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక

94-244/531

భరస : బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2433
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయల ఖలన ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2433
వయససస:72
లస: పప

6107 NDX3071297
పపరర: మభకరసర బబగస షపక

94-244/533

తసడడ:డ హనఫ అహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2433
వయససస:24
లస: ససస స
6098 NDX2688869
పపరర: జజన పటబన

6090 NDX0731174
పపరర: పరగశన షపక

6088 NDX2487478
పపరర: షరహహనన షపక

భరస : ఖలజజ మహహయదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హసన అహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:25
లస: పప
6095 NDX1953877
పపరర: రజజబ షపక

94-224/96

భరస : ఖలజజ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2432
వయససస:26
లస: ససస స
6092 NDX2062404
పపరర: బబజ షపక

6087 NDX2374551
పపరర: శరహహనన షపక

6112 NDX0025908
పపరర: ఛనన భబషర షపక

94-244/553

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:39
లస: పప
94-244/555

6115 NDX3067980
పపరర: శరమ షపక

94-244/1335

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:24
లస: ససస స
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94-244/1336

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2436
వయససస:19
లస: ససస స
94-244/557

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:37
లస: ససస స
94-244/560

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:39
లస: పప
94-244/1337

94-244/1339

94-244/561

6126 NDX3051331
పపరర: శలక షపక

6129 NDX3050341
పపరర: అశరబ షపక

94-244/564

భరస : బబబభలలల
ఇసటట ననస:81-24-2439/1
వయససస:32
లస: ససస స

6132 NDX1344829
పపరర: ససచయలద సరధదక

94-244/1338

94-244/567

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:38
లస: ససస స

6135 AP151000465273
పపరర: ఫరతమభననసర షపక

94-244/1340

94-244/570

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:35
లస: పప

6138 NDX0694901
పపరర: ససభబన షపక

94-244/565

తసడడ:డ మహమకద ఖససస షపక పటబట
ఇసటట ననస:81-24-2441
వయససస:23
లస: పప

6141 NDX0872150
పపరర: జజకకర షపక

94-244/568

6144 AP151000465005
పపరర: షమర షపక
తసడడ:డ ఆలబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:38
లస: పప

94-245/1220
6127 NDX2979441
పపరర: మహహదదదన షరగఫ మహమకద

6130 NDX0988329
పపరర: హససనన సయఖద

94-244/563

6133 NDX1930347
పపరర: బబబభలలల సయఖద

94-244/566

6136 NDX0694869
పపరర: ఖలదరరరషర

94-244/569

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:35
లస: పప
94-244/571

6139 NDX0988337
పపరర: అదసషఫస

94-244/572

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:77
లస: పప
94-244/573

భరస : షమర
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:36
లస: ససస స
94-244/575

94-244/562

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2439/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:38
లస: పప
94-244/1226

6124 NDX2250538
పపరర: రరహన షపక

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:81-24-2439/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:81-24-2440
వయససస:64
లస: ససస స

6137 NDX0339820
పపరర: ననగభలకరర షపక

94-244/559

తసడడ:డ గగసప
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరధదక
ఇసటట ననస:81-24-2439/1
వయససస:34
లస: పప

6134 NDX0943571
పపరర: మభనన షపక

6121 NDX2163996
పపరర: జరమమల షపక

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2438
వయససస:47
లస: ససస స

6131 NDX0988311
పపరర: యలససక సయఖద

భరస : ఆలబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:59
లస: ససస స

6123 NDX2037407
పపరర: బబషర షపక

94-244/556

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల జబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2438
వయససస:54
లస: పప

6143 AP151000465274
పపరర: మహబభననసర షపక

94-244/558

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:33
లస: పప

6140 NDX2549152
పపరర: నజర హహసపసన షపక పటబట

6120 NDX2164002
పపరర: ఆశరరఫపననసర షపక

6118 NDX2129709
పపరర: నససమల షపక

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అజస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:39
లస: ససస స

6122 NDX2118777
పపరర: జలలన షపక

6128 NDX3066594
పపరర: ఉసరకన షపక

94-224/97

తసడడ:డ షషకకర లలట షపక
ఇసటట ననస:81-24-2437
వయససస:28
లస: పప

6119 NDX2012797
పపరర: శసశననసర షపక

6125 NDX3065455
పపరర: ఖలల షపక

6117 NDX2374338
పపరర: హదదల షపక

6142 NDX1305093
పపరర: జజన బబగమ శశక

94-244/574

భరస : శహహద శశక
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/576

6145 NDX0339713
పపరర: షహహద షపక

94-244/577

తసడడ:డ ఆలబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:44
లస: పప
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6146 AP151000465004
పపరర: ఆలబబబభ షపక

94-244/578

తసడడ:డ ఖలశసషహహదస
ఇసటట ననస:81-24-2442
వయససస:74
లస: పప
6149 MLJ1882760
పపరర: మహమకదఅహకద షపక

94-244/581

94-224/98

94-244/585

94-244/588

94-244/590

94-244/592

94-244/595

భరస : వనసకటటసశరరర గరరర
ఇసటట ననస:81-24-2449
వయససస:48
లస: ససస స

6159 NDX2374536
పపరర: షమన సయఖద

6162 NDX1529777
పపరర: కరగమభలలర సయఖద

6165 NDX2248292
పపరర: మలలర శశరర మలరబతస న

6168 NDX0649145
పపరర: మమలలల షపక

94-244/598

6171 NDX0726836
పపరర: మమలలల షపక�

94-224/99

6174 NDX2356269
పపరర: మభరరఫడ బబషర షపక
తసడడ:డ చనన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2450
వయససస:37
లస: ససస స

6154 NDX2490613
పపరర: ఆరరరయల అఫపడన షపక

94-244/584

6157 AP151000465018
పపరర: బబజ షపక

94-244/587

6160 AP151000465332
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద�

94-244/589

భరస : ఇమలమ�
ఇసటట ననస:81-24-2446
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/591

6163 NDX2374346
పపరర: వనసకటటసశరరర మమరబతతస న

94-224/100

తసడడ:డ కకషరషరరవప మమరబతతస న
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:49
లస: పప
94-244/593

6166 NDX0943647
పపరర: మమమమభన షపక

94-244/594

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:63
లస: ససస స
94-244/596

6169 MLJ3374717
పపరర: సబయల షపక

94-244/597

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:81-24-2448
వయససస:39
లస: ససస స
94-244/599

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:81-24-2448
వయససస:37
లస: పప
94-224/101

94-244/1406

తసడడ:డ మదనదరశల
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:40
లస: పప

తలర : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2448
వయససస:24
లస: పప
6173 NDX2374510
పపరర: వరమక గరరర

94-244/586

భరస : వనసకటటశశరరర మలరబతస న
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరబతస న
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:22
లస: పప
6170 NDX2045376
పపరర: ససదద క బబషర షపక

6156 AP151000465138
పపరర: అషసరరపపన షపక

6151 NDX3219847
పపరర: ఖలర రరహమన సజజరద షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2446
వయససస:33
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2447
వయససస:32
లస: ససస స
6167 NDX2249001
పపరర: కకరణ కలమలర మమరబతస న

94-244/583

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2446
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ
ఇసటట ననస:81-24-2446
వయససస:31
లస: పప
6164 NDX0649723
పపరర: బబజజన షపక

6153 NDX2490621
పపరర: ఆఫసఫర షపక

94-244/580

తసడడ:డ మహమకద అహమద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2444
వయససస:20
లస: పప

భరస : మదనదరశల
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:61
లస: పప
6161 NDX0797837
పపరర: సయఖద షర ఖలదర

94-244/582

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:37
లస: ససస స
6158 AP151000465028
పపరర: మదనదరశల షపక

6150 MLJ1890730
పపరర: అబభదలలబససత షపక

6148 NDX0988287
పపరర: బబ ఫరతమల షపక

భరస : అబభదల బబససత
ఇసటట ననస:81-24-2444
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలలడహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2444
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2445
వయససస:22
లస: ససస స
6155 MLJ1886399
పపరర: బబజబబ షపక

94-244/579

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:81-24-2444
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలలలడ హమలన
ఇసటట ననస:81-24-2444
వయససస:37
లస: పప
6152 NDX2374528
పపరర: అరరరయల అఫసడ షపక

6147 NDX0339697
పపరర: షకకలల షపక

6172 MLJ3374725
పపరర: జజనబబషర షపక

94-244/600

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2448
వయససస:39
లస: పప
94-244/601

6175 NDX1095629
పపరర: షఫసయల షపక

94-244/602

భరస : జజకకర
ఇసటట ననస:81-24-2450
వయససస:37
లస: ససస స
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6176 AP151000465330
పపరర: ననరర హనస షపక

94-244/603

భరస : చననససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2450
వయససస:59
లస: ససస స
6179 NDX0978528
పపరర: మభనన షపక

94-244/606

94-244/609

94-244/612

94-244/615

94-244/618

94-244/621

94-244/624

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:36
లస: ససస స

6189 NDX1344712
పపరర: షసచక అబభదల రహహమలన

6192 NDX0649319
పపరర: మసరసనశల షపక

6195 NDX1184233
పపరర: శవ పరరశత రరగమరర

6198 NDX0978536
పపరర: శకనవరసరరవప రరగమరర

94-244/1227

6201 NDX1305150
పపరర: జకకరర శశక

94-244/616

6204 NDX1577537
పపరర: కరగసఊన షపక
భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:48
లస: ససస స

6184 NDX0649467
పపరర: ససదనన షపక

94-244/611

6187 AP151000465659
పపరర: అషసర పపన షపక

94-244/614

6190 AP151000465650
పపరర: మహబమబబబషర షపక

94-244/617

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:37
లస: పప
94-244/619

6193 AP151000465252
పపరర: ససభబన షపక

94-244/620

తసడడ:డ మలలకకహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:59
లస: పప
94-244/622

6196 NDX0339523
పపరర: షసషతన సయఖద

94-244/623

భరస : మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:35
లస: ససస స
94-244/625

6199 NDX1577545
పపరర: మలబభ ససభబన సయఖద

94-244/626

తసడడ:డ ఆధస సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:45
లస: పప
94-244/627

భరస : అమలనసలలర
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/629

94-244/608

భరస : ససభబన షసచక
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహబ బబష ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:22
లస: ససస స
6203 NDX1185586
పపరర: ననరర హన షపక

94-244/613

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖలశస
ఇసటట ననస:81-24-2452
వయససస:54
లస: ససస స
6200 NDX2688935
పపరర: కరరమమన షపక

6186 NDX1345099
పపరర: అషసడ పపననసర షసచక

6181 NDX1344720
పపరర: షసచక రరహన ససలలసన

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలలక ఖమద
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:71
లస: పప
6197 AP151000465292
పపరర: అషసరపపనస సయఖద

94-244/610

తసడడ:డ మకలబభల అహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:39
లస: పప
6194 NDX0988253
పపరర: పసదద ససభబన షపక

6183 NDX0987495
పపరర: మభబనన షపక

94-244/605

భరస : అబభదల రహహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసదద ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షసచక
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:35
లస: పప
6191 NDX0988261
పపరర: జజన ససచదన షపక

94-244/607

భరస : జజన ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:44
లస: ససస స
6188 NDX1345107
పపరర: షసచక మహబమబ బబషర

6180 NDX0978601
పపరర: ఎస ధనన షపక

6178 AP151000465761
పపరర: చననససభబన షపక

తసడడ:డ మలలకకహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2450
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పసదద ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:35
లస: ససస స
6185 NDX0649418
పపరర: బబజద బ షపక

94-244/604

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2450
వయససస:43
లస: పప

భరస : పసద ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2451
వయససస:30
లస: ససస స
6182 NDX0649384
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

6177 NDX1095959
పపరర: జజకకర షపక

6202 NDX0979971
పపరర: ననజమల పఠరన

94-244/628

భరస : యలససన ఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:32
లస: ససస స
94-244/630

6205 NDX1185610
పపరర: ఖలససస షపక

94-244/631

తసడడ:డ ససచదసలల
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:38
లస: పప
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94-244/632

తసడడ:డ అమర ఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:39
లస: పప
6209 NDX0987487
పపరర: ఫరతమభననసర సయఖద

94-244/635

94-244/638

94-237/832

94-244/643

94-244/646

94-244/649

94-244/652

తసడడ:డ ఘన ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:69
లస: పప

6219 MLJ1883297
పపరర: ఆరరఫ షపక

6222 NDX2250686
పపరర: జజన బబగస షపక

6225 NDX0987446
పపరర: దదలర లద షపక

6228 NDX0876912
పపరర: జజఫర షపక

94-244/655

6231 MLJ1882190
పపరర: మసరసనశల షపక

94-244/644

6234 MLJ1895549
పపరర: కకటటశశరమక బతస న
భరస : శవననగరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:33
లస: ససస స

6214 NDX1577503
పపరర: బబషర సయఖద

94-244/640

6217 NDX0987503
పపరర: మహబమబ షపక

94-244/642

6220 AP151000465184
పపరర: సరరదర షపక

94-244/645

తసడడ:డ మహమకదసయ సపసన
ఇసటట ననస:81-24-2458
వయససస:69
లస: పప
94-244/647

6223 NDX2356277
పపరర: షమక షపక

94-244/648

భరస : షమక షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/650

6226 NDX2062479
పపరర: గగసఖ షపక

94-244/651

భరస : అలలసఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:42
లస: ససస స
94-244/653

6229 MLJ1882117
పపరర: బబజ షపక

94-244/654

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:36
లస: పప
94-244/656

తసడడ:డ అతస రరసరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:45
లస: పప
94-244/658

94-244/637

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:81-24-2458
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదరకసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:37
లస: పప
6233 AP151000465359
పపరర: అతస రరసరహహబ షపక

94-244/641

భరస : గగస బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:24
లస: పప
6230 MLJ1882109
పపరర: ననగమర షపక

6216 NDX0979997
పపరర: షరహహననజ షపక

6211 MLJ3374766
పపరర: షబబర సయఖద

తసడడ:డ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:31
లస: ససస స
6227 NDX1908526
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-244/639

తసడడ:డ సరరదర
ఇసటట ననస:81-24-2458
వయససస:35
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2459
వయససస:41
లస: ససస స
6224 NDX2251429
పపరర: షమక షపక

6213 NDX1577511
పపరర: నససర సయఖద

94-244/634

తసడడ:డ బబషష సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2458
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షషకకర
ఇసటట ననస:81-24-2458
వయససస:57
లస: ససస స
6221 MLJ3374675
పపరర: అతహర షపక

94-244/636

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:38
లస: పప

భరస : అల సయద
ఇసటట ననస:81-24-2457
వయససస:34
లస: ససస స
6218 NDX0987479
పపరర: షరజదద షపక

6210 NDX1577479
పపరర: మమయమభననసర సయఖద

6208 NDX0987537
పపరర: నలలఫర సయఖద

భరస : నససర
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:37
లస: పప
6215 NDX2704476
పపరర: ఫరతత మభనష సయద

94-244/633

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2454
వయససస:48
లస: పప

భరస : అల
ఇసటట ననస:81-24-2456
వయససస:35
లస: ససస స
6212 AP151000465335
పపరర: ఆల సయఖద

6207 NDX0607440
పపరర: ఇసకయయల షపక

6232 NDX1832485
పపరర: మరర సహ బ షపక

94-244/657

తసడడ:డ ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2460
వయససస:65
లస: పప
94-244/659

6235 NDX2112829
పపరర: లకడక బతస న

94-244/660

భరస : శవ ననగ రరజ బతస న
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:34
లస: ససస స
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94-244/661

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:34
లస: ససస స
6239 AP151000465865
పపరర: వరయఖ బతస న

94-244/664

94-244/667

94-244/670

94-244/673

94-244/676

94-244/679

94-244/682

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:28
లస: ససస స

6249 MLJ1882463
పపరర: మహహననబషర షపక

6252 NDX1345065
పపరర: షసచక ఇరరరన కకలసర

6255 NDX0339259
పపరర: ఆల షపక

6258 NDX3038726
పపరర: మహమకద షపక

94-244/684

6261 NDX2251296
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-244/674

6264 NDX0613182
పపరర: మసరసన షపక
భరస : ఖజమహహదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:30
లస: ససస స

6244 NDX0026120
పపరర: జహహద షపక

94-244/669

6247 NDX2248441
పపరర: సమర బబషర షపక

94-244/672

6250 MLJ3374949
పపరర: బబజ షపక

94-244/675

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:50
లస: పప
94-244/677

6253 NDX0339309
పపరర: బబజత బ షపక

94-244/678

భరస : దరరయల హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/680

6256 NDX0461426
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

94-244/681

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:34
లస: పప
94-245/1221

6259 NDX2248904
పపరర: షకకర షపక

94-244/683

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2464
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/685

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2464
వయససస:21
లస: పప
94-244/687

94-244/666

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమకద తచచయబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజషస
ఇసటట ననస:81-24-2464
వయససస:42
లస: ససస స
6263 NDX0612952
పపరర: హససనన షపక

94-244/671

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:56
లస: పప
6260 AP151000465757
పపరర: బషసరరననసర షపక

6246 NDX2249027
పపరర: షబబర షపక

6241 MLJ3374667
పపరర: షరహహన షపక

భరస : సలస భబషర
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-24-2463
వయససస:30
లస: పప
6257 NDX0612630
పపరర: కరగమభలలర షపక

94-244/668

తసడడ:డ దరరయలహహసపన
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అలలరభక
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:51
లస: పప
6254 NDX0461459
పపరర: మహమకద తచచయబ షపక

6243 MLJ3374931
పపరర: వపరబ షపక

94-244/663

భరస : మహహన
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:27
లస: పప
6251 NDX0026310
పపరర: సలస భబషర షపక

94-244/665

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అబభదల మజద
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:67
లస: ససస స
6248 NDX1344571
పపరర: సరలమ బబష

6240 NDX1344555
పపరర: షసచక అయష

6238 AP151000465365
పపరర: శవ ననగరరజ బతస న

తసడడ:డ సరసబయఖ బతస న
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరధదక బబష
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అదస షరఫస
ఇసటట ననస:81-24-2462
వయససస:42
లస: ససస స
6245 NDX1344589
పపరర: షసచక సరమమభన

94-244/662

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2461
వయససస:49
లస: పప
6242 NDX1344779
పపరర: హససనన షసచక

6237 MLJ1882091
పపరర: గగపస బతస న

6262 NDX1306224
పపరర: జజఫర షపక

94-244/686

తసడడ:డ మసరసన షరగఫ
ఇసటట ననస:81-24-2464
వయససస:46
లస: పప
94-244/688

6265 NDX0612812
పపరర: కలరరరద బబగస షపక

94-244/689

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: కరగమభన షపక
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94-244/690

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:32
లస: ససస స
6269 AP151000465118
పపరర: సలమమన షపక

94-244/693

94-244/696

94-244/699

94-244/702

94-244/705

94-244/708

94-244/711

తసడడ:డ మరరయనన బబ డడడ
ఇసటట ననస:81-24-2469/1
వయససస:21
లస: ససస స

6279 MLJ1880855
పపరర: మహమకదర రగఫ

6282 NDX0339168
పపరర: గగససయల షపక

6285 NDX0339150
పపరర: ఖలజజమహహదద న షపక

6288 NDX0824201
పపరర: షపక అఖ తనర జజన

94-244/714

6291 NDX2517571
పపరర: మమహహజ షపక

94-244/703

6294 NDX2374502
పపరర: వననననల ఏదసద
తసడడ:డ గగపస ఏదసద
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:21
లస: ససస స

6274 NDX0746206
పపరర: జజన ససచదన షపక

94-244/698

6277 NDX0978742
పపరర: మసరసన బ మమమన

94-244/701

94-244/704
6280 MLJ1882240
పపరర: అబభదల ఖలదర షరరఫ మహమకద

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:81-24-2466
వయససస:80
లస: పప
94-244/706

6283 NDX0649756
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

94-244/707

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-24-2468
వయససస:28
లస: పప
94-244/709

6286 NDX0979708
పపరర: మహమమద షపక

94-244/710

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:42
లస: ససస స
94-244/712

6289 AP151000465750
పపరర: మభకరసర షపక

94-244/713

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:38
లస: పప
94-244/715

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:23
లస: ససస స
95-1/899

94-244/695

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:81-24-2466
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మభసస ఫర
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:41
లస: పప
6293 SQX1843077
పపరర: మహహశశరర బబ డడడ

94-244/700

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2468
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:54
లస: ససస స
6290 AP151000465748
పపరర: ఖలజజ షపక

6276 AP151000465883
పపరర: ససభబన షపక

6271 NDX0987438
పపరర: కరరమభలలర షపక

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2468
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-24-2468
వయససస:31
లస: పప
6287 NDX0716324
పపరర: మహభభ షపక

94-244/697

తసడడ:డ మహమకదఅబభదలలన దరరరగఫ
ఇసటట ననస:81-24-2466
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:81-24-2468
వయససస:27
లస: ససస స
6284 NDX0861120
పపరర: హహదయతషలలర షపక

6273 MLJ1897784
పపరర: చనబబజ షపక

94-244/692

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలకరగస
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహమకదఅబభదలలన దరరరగఫ
ఇసటట ననస:81-24-2466
వయససస:65
లస: ససస స
6281 NDX0987404
పపరర: నససమల బబగస షపక

94-244/694

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:39
లస: పప
6278 MLJ1880947
పపరర: మహమకదనర కకరరబబగస

6270 NDX2248409
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

6268 NDX0612861
పపరర: జజనబ షపక

భరస : పసదబబజ
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:37
లస: పప
6275 AP151000465895
పపరర: పసదబబజ షపక

94-244/691

భరస : జజన ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2465
వయససస:59
లస: ససస స
6272 NDX0935957
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

6267 NDX0613208
పపరర: కరగమభన షపక

6292 NDX2541720
పపరర: ఫసచజజ షపక

94-244/1228

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2469
వయససస:19
లస: ససస స
94-224/102

6295 NDX0739557
పపరర: భబసకర రరవప ఎదసద�

94-224/103

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:75
లస: పప
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94-224/1186

తసడడ:డ గగపస ఏదసద
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:18
లస: పప
6299 MLJ1882539
పపరర: ఏసమక ఎదసద

94-244/718

94-244/721

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:45
లస: ససస స
6308 NDX2118801
పపరర: బబజ షపక

94-244/727

94-244/1230

94-244/728

94-244/731

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:39
లస: పప

94-244/725

6315 MLJ3374485
పపరర: సలలక పఠరన

6318 NDX0694927
పపరర: మలబభనన పఠరన

94-244/734

6321 MLJ3374055
పపరర: మసరసన బ పఠరన

94-244/1229

6324 NDX0881367
పపరర: జజనబబషర పఠరన
తసడడ:డ బబజకరనస
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:59
లస: పప

6304 NDX2118827
పపరర: మరర బ షపక

94-244/723

6307 NDX2118819
పపరర: ససభబన షపక

94-244/726

6310 NDX3225786
పపరర: షపక మభ బబష షపక

94-244/1412

భసధసవప: షపక ససభన బడదర
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:27
లస: పప
94-244/1231

6313 NDX2485480
పపరర: కరరమభన షపక

94-224/104

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:23
లస: ససస స
94-244/729

6316 NDX0338996
పపరర: రహహమల పఠరన

94-244/730

తసడడ:డ ఘమస
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:34
లస: ససస స
94-244/732

6319 AP151000465145
పపరర: మభసతనజ పఠరన

94-244/733

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/735

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:37
లస: పప
94-244/737

94-244/720

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:36
లస: పప

భరస : కలమ
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:35
లస: పప
6323 MLJ3374063
పపరర: బబషర పఠరన

6306 NDX2161446
పపరర: కరలలష వల షపక

6312 NDX2688919
పపరర: సరగరరదతవ ఉటర

6301 MLJ1882448
పపరర: రవ ఎదసద

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:35
లస: ససస స
6320 NDX0694893
పపరర: ఖలస పఠరన

94-244/722

భరస : వనసకటసనరఖ రరకరశ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2472
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషస పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:20
లస: ససస స
6317 NDX0339044
పపరర: ఘమససయ పఠరన

6303 NDX1305051
పపరర: రరషక షపక

6309 NDX2546018
పపరర: ఖజజబ షపక

94-244/717

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పలర పపరరజ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2472
వయససస:39
లస: పప
6314 NDX2471415
పపరర: యలససకన పఠరన

94-244/719

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరలలష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:45
లస: పప
6311 NDX2688893
పపరర: వనసకట సనరఖ రరకరశ పపటట

6300 NDX0339093
పపరర: కలమలరర ఎదసద

భరస : కరలలషర వల
ఇసటట ననస:81-24-2471
వయససస:26
లస: ససస స
94-244/724

6298 MLJ1882547
పపరర: శశరరఖ ఎదసద

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:39
లస: పప
6305 MLJ3374451
పపరర: మసరసన షపక

94-244/716

భరస : రవ
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:81-24-2470
వయససస:35
లస: ససస స
6302 MLJ1896968
పపరర: గగపస ఎదసద

6297 NDX0339333
పపరర: మణణ యదసద

6322 NDX0338970
పపరర: ససభబన పఠరన

94-244/736

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:37
లస: పప
94-244/738

6325 NDX3050473
పపరర: జహహర షపక

94-244/1341

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:32
లస: పప

Page 216 of 406

6326 NDX3050598
పపరర: సబహ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-244/1342

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2473
వయససస:31
లస: ససస స
6329 NDX0731448
పపరర: ససమమమయఖ షపక

94-244/741

94-244/744

94-244/747

94-244/750

94-224/107

94-244/1344

94-244/752

తసడడ:డ చననససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2477
వయససస:40
లస: పప

6339 NDX2374601
పపరర: అజమభననసర షపక

6342 NDX2248318
పపరర: మసరసన వరల షపక

6345 NDX2875979
పపరర: మసరసన వల షపక

6348 NDX0338897
పపరర: హససనన షపక

94-244/755

6351 NDX0649004
పపరర: షరహహరర షపక

94-224/105

6354 NDX3267721
పపరర: షపక అబభదల ఖదర జలలన
తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2477
వయససస:40
లస: పప

6334 NDX0739631
పపరర: షపక అతవపలర

94-244/746

6337 NDX0768689
పపరర: జలలన షపక

94-244/749

6340 NDX2374569
పపరర: జహహదన షపక

94-224/106

భరస : జలలన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/751

6343 NDX3045622
పపరర: జహహదన షపక

94-244/1343

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:49
లస: ససస స
94-245/1222

6346 NDX2798148
పపరర: కరరమభన బబగ

94-46/844

భరస : జలలన బబగ
ఇసటట ననస:81-24-2476
వయససస:46
లస: ససస స
94-244/753

6349 NDX2037316
పపరర: అశకఫపన షపక

94-244/754

భరస : మలజబభల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2476
వయససస:50
లస: ససస స
94-244/756

భరస : సలస
ఇసటట ననస:81-24-2477
వయససస:34
లస: ససస స
94-244/758

94-244/743

తసడడ:డ ససభబన మహబ
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:42
లస: పప

భరస : చన అకబర
ఇసటట ననస:81-24-2476
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగసరరషర
ఇసటట ననస:81-24-2477
వయససస:34
లస: ససస స
6353 MLJ3374212
పపరర: సలస షపక

94-244/748

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2476
వయససస:37
లస: ససస స
6350 NDX0339663
పపరర: ఫహహమల షపక

6336 NDX0607671
పపరర: ఆరరఫ రహకన� మహమకద�

6331 NDX0768721
పపరర: జమలల షపక

తసడడ:డ షపక యమసఫ
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:44
లస: పప

భరస : సప హహయల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:25
లస: ససస స
6347 NDX2251577
పపరర: మభనన షపక

94-244/745

భరస : సప హల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2475
వయససస:30
లస: పప
6344 NDX3045754
పపరర: అజమభననసర షపక

6333 NDX2118769
పపరర: ననరర హ షపక

94-244/740

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననర రహకన�
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:59
లస: పప
6341 NDX2374585
పపరర: ససహహల షపక

94-244/742

భరస : యభసనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసకయయల
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:32
లస: పప
6338 NDX0694851
పపరర: యలసఫ షపక

6330 NDX0607689
పపరర: ఫరతమల

6328 NDX0978544
పపరర: నజయల షపక

భరస : అతనవపలలర
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆరరఫ రహకన
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:47
లస: ససస స
6335 NDX0607655
పపరర: ఖలల షపక

94-244/739

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:81-24-2474
వయససస:32
లస: ససస స
6332 NDX2469690
పపరర: వరహహద షపక

6327 NDX2469682
పపరర: ఆబద షపక

6352 MLJ3374824
పపరర: గగస బబషర షపక

94-244/757

తసడడ:డ చననససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2477
వయససస:39
లస: పప
94-244/1424

6355 NDX0730325
పపరర: ఖమరరన షపక

94-244/759

భరస : జహర
ఇసటట ననస:81-24-2478
వయససస:33
లస: ససస స
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6356 NDX2248888
పపరర: లకడక తషలసస దతవ దదసతష

94-244/760

భరస : దకడణ మమరరస దదసతష
ఇసటట ననస:81-24-2479
వయససస:33
లస: ససస స
6359 NDX1184258
పపరర: పదనక పసళళళ

94-244/763

94-244/766

94-244/768

94-244/771

94-244/774

94-244/777

94-244/1345

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:39
లస: ససస స

6369 NDX2062453
పపరర: ససభబన షపక

6372 AP151000465367
పపరర: అమదసన పఠరన

6375 AP151000465061
పపరర: ఖలల పఠరన

6378 NDX3049160
పపరర: ససమ షపక

94-244/779

6381 NDX0612036
పపరర: అకస ర షపక

94-244/772

6384 AP151000465746
పపరర: ఖరఖరరన షపక
భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:49
లస: ససస స

6364 NDX2302396
పపరర: దరరశశ మహహదద న షపక

94-243/1038

6367 MLJ3374253
పపరర: ననరర హన షపక

94-244/770

6370 NDX1609496
పపరర: మమలలన షపక

94-244/773

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:53
లస: పప
94-244/775

6373 NDX1764464
పపరర: పరఖరర పఠరన

94-244/776

భరస : మహబమబ పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2483
వయససస:65
లస: ససస స
94-244/778

6376 NDX2688901
పపరర: రరషక షపక

94-244/1232

తసడడ:డ బషసర ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2486
వయససస:19
లస: ససస స
94-244/1346

6379 NDX3101276
పపరర: రరషక షపక

94-244/1347

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2486
వయససస:20
లస: ససస స
94-244/780

భరస : మరర
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:29
లస: ససస స
94-244/783

94-244/765

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2486
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:29
లస: ససస స
6383 NDX0730416
పపరర: షరగనలలర షపక

94-244/769

తసడడ:డ మహబమబభ
ఇసటట ననస:81-24-2483
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరజ ఉడడమభడడ
ఇసటట ననస:81-24-2486
వయససస:25
లస: ససస స
6380 NDX0730291
పపరర: మభనన షపక

6366 NDX2062461
పపరర: షరహహన షపక

6361 NDX0730507
పపరర: శకనస సలలన

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:22
లస: పప

భరస : కమల
ఇసటట ననస:81-24-2483
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:81-24-2483
వయససస:27
లస: పప
6377 NDX2803468
పపరర: అమకత పసడయ ఉడడమభడడ

94-244/767

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:51
లస: పప

భరస : మభజఫ రహమలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2483
వయససస:25
లస: ససస స
6374 NDX1306240
పపరర: మభజబ పఠరన

6363 MLJ3374329
పపరర: హహసపసన షపక

94-244/762

తసడడ:డ అపరలరరవప సలలన
ఇసటట ననస:81-24-2480
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శభన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:29
లస: పప
6371 NDX1764415
పపరర: షమన పఠరన

94-244/764

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:81-24-2481
వయససస:54
లస: పప

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2482
వయససస:43
లస: ససస స
6368 NDX0936005
పపరర: మహబమబ షపక

6360 NDX0730473
పపరర: రమణమక సలలన

6358 NDX0978643
పపరర: సతనసర షపక

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2479
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2480
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫరరరక
ఇసటట ననస:81-24-2481
వయససస:30
లస: ససస స
6365 NDX1609488
పపరర: కరగమభన షపక

94-244/761

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2479
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:81-24-2480
వయససస:40
లస: ససస స
6362 NDX0731620
పపరర: పరగశన షపక

6357 NDX0978619
పపరర: కలలసన షపక

6382 NDX0855890
పపరర: ఫరతమల షపక

94-244/782

భరస : మహమకద ఇరరయలజ
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:33
లస: ససస స
94-244/784

6385 MLJ3374501
పపరర: మహబమబబ షపక

94-244/785

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:65
లస: ససస స
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పపరర: నసరరలల షపక
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94-244/787

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:28
లస: పప
6389 NDX0730358
పపరర: జలలన షపక

94-244/790

94-244/793

94-244/796

94-244/799

94-244/802

94-244/805

94-244/808

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:26
లస: ససస స

6399 AP151000465308
పపరర: ఖలశసబ షపక

6402 NDX0026146
పపరర: యలకకబభ షపక

6405 NDX2116789
పపరర: పసడయలసక తషలసస

6408 NDX3169018
పపరర: ఫరతమ బబగ షపక

94-244/1348

6411 NDX0658526
పపరర: బషసర� షపక�

94-244/800

6414 NDX1184225
పపరర: రరహనన SK
తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:28
లస: ససస స

6394 NDX0935965
పపరర: రఘభరరమరరజ పప లక

94-244/795

6397 NDX0026104
పపరర: ససచదనబ షపక

94-244/798

6400 NDX1407296
పపరర: అకబర బబషర షపక

94-244/801

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:26
లస: పప
94-244/803

6403 NDX2250892
పపరర: జజన షపక

94-244/804

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:32
లస: పప
94-244/806

6406 AP151000465052
పపరర: పదనకవత తషలసస

94-244/807

భరస : కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:81-24-2491
వయససస:44
లస: ససస స
94-243/1264

6409 NDX1504464
పపరర: రరబయల బసరరయల షపక

94-244/809

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2492/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/606

తసడడ:డ ఇకరబల� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2492/1
వయససస:35
లస: పప
94-244/810

94-244/792

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2492
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2492/1
వయససస:24
లస: ససస స
6413 NDX1184241
పపరర: ఫరయన S K

94-244/797

తసడడ:డ కలమలర సరశమ తషలసస
ఇసటట ననస:81-24-2491
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2491
వయససస:47
లస: పప
6410 NDX3013216
పపరర: ఫరతమ బబగ

6396 NDX0935783
పపరర: కకషషసరరజ

6391 NDX0935700
పపరర: శకలకడక పప లక

తసడడ:డ కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:50
లస: పప
6407 AP151000465051
పపరర: కలమలరసరశమ తషలసస

94-244/794

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:28
లస: పప
6404 NDX0768762
పపరర: ససభబన షపక

6393 NDX1698416
పపరర: రసగ ఫణణ కకసదనడనససల

94-244/789

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర సరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:59
లస: పప

భరస : యలకలబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2490
వయససస:36
లస: ససస స
6401 NDX1306125
పపరర: దనవపద షపక

94-244/791

తసడడ:డ రవ కకసదనడనససల
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:35
లస: పప
6398 NDX2248599
పపరర: జజన బ షపక

6390 NDX0935809
పపరర: ససనత పప లక

6388 NDX0730242
పపరర: మలరర షపక

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:34
లస: పప

భరస : ధనససజయ పపలర సరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖలదర వల
ఇసటట ననస:81-24-2488
వయససస:66
లస: ససస స
6395 NDX0936039
పపరర: ధనససజయ పపలర సరరజ పస

94-244/788

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2487
వయససస:42
లస: పప
6392 NDX1418467
పపరర: జహరరబ షపక

6387 NDX0338855
పపరర: మహమకదఇలయలజ

6412 NDX2538262
పపరర: ఆరరఫపలలర షపక

94-224/108

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:20
లస: పప
94-244/811

6415 NDX0026245
పపరర: రజయల షపక

94-244/812

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:32
లస: ససస స
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94-244/813

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:39
లస: ససస స
6419 NDX2223121
పపరర: మహమకద అల షప క

94-244/816

94-244/819

94-244/822

94-244/825

94-244/1349

94-244/830

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2499
వయససస:36
లస: పప

6429 NDX2251478
పపరర: కమల పడతషఖష రరచపపడడ

6432 NDX2062396
పపరర: దసరర భవరన కసకణనల

6435 NDX0026302
పపరర: ఏడడకకసడలల కణకరల

94-244/833

6438 NDX1095918
పపరర: పసడమ రగజ ఆకలల

94-244/836

6441 MLJ3374147
పపరర: ససబబబరరవప ఆకలల

94-244/826

6424 NDX0613265
పపరర: బబ సయఖద

94-244/821

6427 NDX2251197
పపరర: ననగరశశరరరవప బసడనరర

94-244/824

6430 NDX2250835
పపరర: కమల పడదదప రరచపపడడ

94-244/827

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2497
వయససస:26
లస: పప
94-244/828

6433 NDX0026013
పపరర: జజఖత కసకణనల

94-244/829

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-24-2498
వయససస:33
లస: ససస స
94-244/831

6436 NDX0026195
పపరర: సరసబయఖ కసకణనల

94-244/832

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2498
వయససస:63
లస: పప
94-244/834

6439 NDX1148196
పపరర: అరరణ కలమలరగ అకలల

94-244/835

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2499
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/837

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2499
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల అజస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2500
వయససస:39
లస: పప

94-244/818

తసడడ:డ శసకర బసడనరర
ఇసటట ననస:81-24-2496
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగరసదడబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2499
వయససస:37
లస: ససస స

94-244/839 6444 NDX2650703
6443 NDX0607697
పపరర: అజహహనలతౘజర మహమకద
పపరర: అహమద వల షపక

తలర : ఖలశసబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2500
వయససస:28
లస: పప

94-244/823

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2498
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2499
వయససస:35
లస: ససస స
6440 MLJ1884543
పపరర: ననగరసదడ బబబభ ఆకలల

6426 NDX2251486
పపరర: శరసత బసడనరర

6421 MLJ3374568
పపరర: రషసద షపక

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-24-2495/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2498
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2498
వయససస:50
లస: ససస స
6437 MLJ3374139
పపరర: ససనతన ఆకలల

94-244/820

తసడడ:డ పడసరద రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2497
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇల
ఇసటట ననస:81-24-2497
వయససస:18
లస: ససస స
6434 MLJ3374659
పపరర: సరమలమ జఖస కసకణనల

6423 NDX2250777
పపరర: ననయబ రసనల సయఖద

94-244/815

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:44
లస: పప

భరస : శసకర బసడనరర
ఇసటట ననస:81-24-2496
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:81-24-2496
వయససస:54
లస: పప
6431 NDX2931004
పపరర: పపజత ఇల

94-244/817

తసడడ:డ కరగమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2495
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2495/1
వయససస:55
లస: పప
6428 NDX2418531
పపరర: శసకర బసడనరర

6420 NDX0026054
పపరర: ఖలజజ షపక

6418 NDX2471365
పపరర: మహమకద అల షపక

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:70
లస: పప
6425 NDX0613257
పపరర: కరగమభలలర సయఖద

94-244/814

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షప క
ఇసటట ననస:81-24-2494
వయససస:22
లస: పప
6422 NDX1184266
పపరర: జజన SK

6417 AP151000465165
పపరర: రహమత షపక

6442 AP151000465293
పపరర: ఖలశసబ మహమకద

94-244/838

భరస : మహమకదనన శస
ఇసటట ననస:81-24-2500
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/1233

6445 NDX2251635
పపరర: అలలర బ షపక

94-244/840

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2501
వయససస:24
లస: ససస స
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6446 NDX2251676
పపరర: రఫస షపక
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94-244/841

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2501
వయససస:32
లస: పప
6449 NDX2250488
పపరర: కరగమభననసర బబగస షపక

94-244/843

భరస : సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:30
లస: ససస స
6452 NDX0987792
పపరర: బబజజన షపక

94-244/846

94-244/849

94-245/1223

94-244/853

94-224/109

94-244/858

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2506
వయససస:43
లస: ససస స

94-244/850

6462 NDX2127430
పపరర: రబబబన షపక

6465 NDX0943597
పపరర: ఆషర షపక

6468 NDX2250959
పపరర: జజన షపక

94-244/861

6471 NDX0987727
పపరర: మసరసన షపక

94-245/1224

6474 NDX3178464
పపరర: శశశదనబ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:25
లస: ససస స

6454 NDX0987768
పపరర: సరరదర షపక

94-244/848

6457 NDX2251320
పపరర: ఇమలమ సరహహబ షపక

94-244/851

6460 NDX1504373
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-244/852

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2504
వయససస:25
లస: ససస స
94-244/854

6463 NDX2251056
పపరర: ససభబన షపక

94-244/855

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2504
వయససస:47
లస: పప
94-244/856

6466 NDX2250553
పపరర: సబర షపక

94-244/857

భరస : జరచనసల అబదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:43
లస: ససస స
94-244/859

6469 NDX0943613
పపరర: అహకద షపక

94-244/860

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:42
లస: పప
94-244/862

తసడడ:డ శలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:64
లస: పప
94-245/308

94-244/845

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:48
లస: పప
6473 NDX1176791
పపరర: మసరసనమక ఉననస

6459 NDX2983377
పపరర: ఆరర షపక

6451 MLJ1896893
పపరర: మహబభనన షపక

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:39
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:65
లస: ససస స
6470 NDX2251304
పపరర: జరచనసల అబదదన షపక

94-244/847

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2504
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసదద జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2505
వయససస:35
లస: ససస స
6467 NDX0943563
పపరర: జహహరర షపక

6456 NDX2223105
పపరర: ఇమలస సరహహబ షప క

94-244/842

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2504
వయససస:40
లస: ససస స
6464 NDX2374254
పపరర: దదలర లద షపక

94-244/844

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ననగభర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:31
లస: పప
6461 NDX0943464
పపరర: అపసర షపక

6453 NDX0026252
పపరర: జలలన షపక

6448 NDX2223139
పపరర: కరర మభనన సర షప క

భరస : సరరదర షప క
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల సతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలబభ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:41
లస: పప
6458 NDX2983542
పపరర: వల షపక

6450 NDX2250561
పపరర: షకకల సయఖద

94-244/1350

భరస : ఏససబ సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2503
వయససస:56
లస: ససస స
6455 NDX2250827
పపరర: ఏససబ షపక

6447 NDX2823128
పపరర: తడలలక వనసకట బబపనయఖ
పససడనఖల
తసడడ:డ శసకర బబపరరరవప పససడనఖల
ఇసటట ననస:81-24-2501
వయససస:52
లస: పప

6472 NDX2490670
పపరర: దదలర లద షపక

94-244/863

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2506
వయససస:35
లస: ససస స
94-218/827

6475 NDX1344738
పపరర: షసచక ససభబన బ

94-244/864

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:30
లస: ససస స
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6476 NDX0988501
పపరర: వనసకటటశశరమక బబల
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94-244/865

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:44
లస: ససస స
6479 NDX0943589
పపరర: అబభదల సలలస షపక

94-244/868

94-233/1242

94-244/871

94-244/874

94-244/875

94-244/878

94-244/881

భరస : మగమబల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2515
వయససస:27
లస: ససస స

6489 NDX2822666
పపరర: అరరణ శక మలతసగర

6492 NDX1305176
పపరర: అఫప డ జ శశక

6495 NDX1306158
పపరర: ఖలజజ షపక

6498 NDX2248847
పపరర: షకకన షపక

94-244/884

6501 NDX1504506
పపరర: నససర షపక

94-58/891

6504 NDX0731083
పపరర: మబభబల షపక
తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2515
వయససస:40
లస: పప

6484 NDX1344746
పపరర: షసచక షసషరద

94-244/870

6487 NDX2250868
పపరర: యలససన షపక

94-244/873

6490 NDX2723179
పపరర: అరరణ శక మలతసగర

94-244/1351

తసడడ:డ మహన రరవప మలతసగర
ఇసటట ననస:81-24-2509
వయససస:18
లస: ససస స
94-244/876

6493 NDX0988477
పపరర: హససనన షపక

94-244/877

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:36
లస: ససస స
94-244/879

6496 MLJ3374923
పపరర: హసన షపక

94-244/880

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:35
లస: పప
94-244/882

6499 NDX2161461
పపరర: పరగశన షపక

94-244/883

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2513
వయససస:23
లస: ససస స
94-244/885

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2514
వయససస:31
లస: పప
94-244/886

94-214/961

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:28
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2513
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2513
వయససస:40
లస: ససస స
6503 NDX1718149
పపరర: నజర షపక

94-244/872

తసడడ:డ చనసద బబష
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:48
లస: పప
6500 NDX2161453
పపరర: కగసర జహ షపక

6486 NDX0341396
పపరర: మసరసనబ షపక

6481 NDX3267176
పపరర: సపమమమలలర షపక

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మభననన
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:59
లస: ససస స
6497 NDX1095702
పపరర: చనసద బబషర షపక

94-233/1243

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2509
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషష
ఇసటట ననస:81-24-2511
వయససస:29
లస: ససస స
6494 AP151000465177
పపరర: కమలలబబ షపక

6483 NDX3264330
పపరర: అబబబస షపక

94-244/867

భసధసవప: మభనన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:57
లస: పప
6491 NDX0988485
పపరర: కరరమమన షపక

94-244/869

తసడడ:డ సపమమమలలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:33
లస: ససస స
6488 NDX2251163
పపరర: ఖలససస షపక

6480 NDX0987719
పపరర: వనసకటటశశరరర బబల

6478 MLJ3374196
పపరర: మహమకద అల షపక

తసడడ:డ అజస
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:49
లస: పప

భరస : సపమమమలలర
ఇసటట ననస:81-24-2508
వయససస:38
లస: ససస స
6485 MLJ1890904
పపరర: ననరర షపక

94-244/866

భరస : వల
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2507
వయససస:35
లస: పప
6482 NDX3264322
పపరర: మభనన షపక

6477 NDX0943605
పపరర: జరచబమన షపక

6502 NDX3261104
పపరర: మహబభనన షపక

94-244/1421

భరస : ననగభలమరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2514
వయససస:29
లస: ససస స
94-244/887

6505 NDX1908450
పపరర: అమరరన షపక

94-244/888

తసడడ:డ మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:26
లస: ససస స
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6506 NDX0026096
పపరర: రహహమ షపక
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94-244/889

భరస : అబభదల రజజక
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:36
లస: ససస స
6509 NDX0730267
పపరర: మహకద భబషర షపక

94-244/892

94-244/895

94-244/898

94-244/901

94-244/904

94-244/907

94-244/910

94-244/913

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:32
లస: పప
6533 NDX1577552
పపరర: షపక ఖలజ మభనన
భరస : షపక చసద బబష
ఇసటట ననస:81-24-2522
వయససస:34
లస: ససస స

94-244/899

6519 NDX2250785
పపరర: రరజశన షపక

6522 NDX1718016
పపరర: కరగమభలలర ఎస కర

6525 NDX2487551
పపరర: చన మసరసన బ షపక

94-244/902

94-244/905

94-244/908

6517 NDX2251700
పపరర: జకకర షపక

94-244/900

6520 NDX2062446
పపరర: నజజస షపక

94-244/903

6523 NDX0613166
పపరర: హసన వల షపక

94-244/906

6526 NDX2487403
పపరర: ఫరతమల షపక

94-244/909

భరస : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:55
లస: ససస స
94-244/911

6531 NDX2490662
పపరర: ననగభల మరర షపక

94-244/914

భరస : ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:81-24-2522
వయససస:50
లస: ససస స

94-244/897

తసడడ:డ మధనర వల
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:63
లస: పప

6528 NDX2223147
పపరర: వనసకట కనక దసరర రరవప
చసతలపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:23
లస: పప

6534 MLJ1890763
పపరర: కలమలరర ససకకరర

6514 AP151000465266
పపరర: అషరఫపశననసర సయఖద

తసడడ:డ హసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:25
లస: పప

6529 NDX2487452
పపరర: జలలన షపక

94-244/912

తసడడ:డ ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:65
లస: పప
94-244/916

94-244/894

భరస : అహ మలద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2519
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:24
లస: ససస స
6530 NDX2487411
పపరర: ననగమర వల షపక

6516 AP151000465191
పపరర: బషసర సయఖద

6511 AP151000465011
పపరర: అబభదలడజజక షపక

భరస : బషసద
ఇసటట ననస:81-24-2518
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధరరఇన ఎస కర
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లయలకత అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2521
వయససస:22
లస: ససస స
6527 NDX2487445
పపరర: జజససకన షపక

94-244/896

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హససన వరల
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:27
లస: పప
6524 NDX2249035
పపరర: ససనవరర షపక

6513 NDX1305127
పపరర: ససచయద నససమల

94-244/891

తసడడ:డ ఇమలమభశదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-24-2518
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమజజ
ఇసటట ననస:81-24-2520
వయససస:36
లస: ససస స
6521 NDX1529702
పపరర: అబభదల మననన షపక

94-244/893

భరస : శబన
ఇసటట ననస:81-24-2518
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:81-24-2518
వయససస:31
లస: పప
6518 NDX0988394
పపరర: రమజజ షపక

6510 NDX0026203
పపరర: అబభదల రజజక షపక

6508 NDX1953372
పపరర: మహమకద బబషర షపక

తసడడ:డ ఇమలమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమభదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జమలఉదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:59
లస: పప
6515 NDX1306208
పపరర: షబన సయఖద

94-244/890

భరస : ఇమలమభశదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమభదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2516
వయససస:33
లస: పప
6512 AP151000465035
పపరర: ఇమలమభశదదదన షపక

6507 AP151000465329
పపరర: జజనబ షపక

6532 NDX0694943
పపరర: ససనత ససకకరర

94-244/915

తసడడ:డ ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:81-24-2522
వయససస:33
లస: ససస స
94-244/917

6535 NDX2248771
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-244/918

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2522
వయససస:67
లస: ససస స
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6536 NDX2129691
పపరర: కరగమభన షపక
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94-244/919

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2523
వయససస:38
లస: ససస స
6539 NDX2669760
పపరర: తశర స షపక

94-244/1234

94-244/924

94-244/927

94-244/929

94-244/932

తసడడ:డ నరసససహశరక
ఇసటట ననస:81-24-2526
వయససస:53
లస: పప
6554 NDX3188935
పపరర: మభనన షపక

94-218/828

94-244/937

తసడడ:డ లయలఖత అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2529
వయససస:20
లస: పప

94-244/1352

6549 NDX1529744
పపరర: సరయ కకషష పరలకటర

94-244/1354

94-244/930

6550 NDX0026179
పపరర: శకహరర పరలలటర

6552 NDX0988402
పపరర: కరరమమన షపక

6553 NDX0943506
పపరర: ఇబడహహస షపక

6558 AP151000465774
పపరర: మసరసన షపక

6561 NDX2471399
పపరర: ససనవరర షపక

6564 MLJ1898832
పపరర: లలఖఖత అల షపక
తసడడ:డ అబభదలసతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2529
వయససస:55
లస: పప

94-244/926

6547 AP151000465776
పపరర: ససబబలకడక పరలలటర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2526
వయససస:32
లస: పప

94-244/933

94-244/928

94-244/931

94-244/934

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-24-2527
వయససస:47
లస: పప
94-244/935

6556 MLJ1894708
పపరర: హససనన షపక

94-244/936

భరస : మభననన
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:41
లస: ససస స
94-244/938

6559 NDX2901056
పపరర: మసరసన వల షపక

94-244/1353

తసడడ:డ ఘన
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:28
లస: పప
94-244/939

తసడడ:డ లయలఖత అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2529
వయససస:20
లస: ససస స
94-244/941

6544 NDX0798405
పపరర: షపక ఇబడహహస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక పరలకటర
ఇసటట ననస:81-24-2526
వయససస:28
లస: పప

6555 NDX0987339
పపరర: రరహన షపక

94-244/923

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2526
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమలస
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:69
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:25
లస: ససస స
6563 NDX2471407
పపరర: యలససన షపక

6546 NDX3174760
పపరర: అసర స షపక

6541 AP151000465122
పపరర: జజనబ షపక

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరవపల
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మభననన
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:31
లస: పప
6560 NDX2901049
పపరర: నససరర షపక

94-244/925

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-24-2527
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2528
వయససస:54
లస: పప
6557 NDX0730838
పపరర: గఫపర షపక

6543 NDX0798496
పపరర: షపక మసరసన

94-244/921

భరస : జజనశళ
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరసససహశరరక
ఇసటట ననస:81-24-2526
వయససస:69
లస: ససస స
6551 AP151000465777
పపరర: సతఖననరరయణ పరలలటర

94-244/922

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:43
లస: పప
6548 AP151000465775
పపరర: వషష
ష పసడయలదతవ పరలలటర

6540 AP151000465075
పపరర: రరజశనస షపక

6538 NDX2250918
పపరర: మతనడ మసరసన వరల షపక

తసడడ:డ మతనడ వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2524
వయససస:34
లస: పప

భరస : రఫస ఇ
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:81-24-2525
వయససస:54
లస: ససస స
6545 NDX0388025
పపరర: రఫస షపక

94-244/920

తసడడ:డ ఆదనస షఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2523
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2524
వయససస:26
లస: ససస స
6542 AP151000465137
పపరర: జజనబ షపక

6537 NDX2129675
పపరర: మమలలల షపక

6562 MLJ1899061
పపరర: సరబరర షపక

94-244/940

భరస : లలఖఖత అల
ఇసటట ననస:81-24-2529
వయససస:40
లస: ససస స
94-244/942

6565 NDX2374478
పపరర: పదక కకల

94-224/110

భరస : శకనవరస కకల
ఇసటట ననస:81-24-2530
వయససస:22
లస: ససస స
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6566 NDX2062354
పపరర: తరరపఠమక కకల
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94-244/943

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-24-2530
వయససస:26
లస: ససస స
6569 NDX2926160
పపరర: తతజ తషసగ

94-245/1225

94-244/947

94-244/1355

94-244/1235

94-244/1238

94-245/1226

94-244/953

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:36
లస: పప

6579 NDX2688976
పపరర: గగససయ షపక

6582 NDX3051240
పపరర: జరచనబ పటబన

6585 NDX1527169
పపరర: పడశరసత వలలరల

6588 NDX0730697
పపరర: కకసడమక వలలర ల

94-244/956

6591 NDX1527177
పపరర: గరరర బబబభ వలలరల

94-244/1236

6594 NDX0768770
పపరర: మలరయఖ వవలలలల
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:42
లస: పప

6574 NDX1095652
పపరర: రరమభలల బభడసగభసటర

94-244/949

6577 NDX2089234
పపరర: ససబబన షపక

94-244/950

6580 NDX2688992
పపరర: జననబ పటట న

94-244/1237

భరస : జనన ఖలన ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:18
లస: ససస స
94-244/1356

6583 NDX2719334
పపరర: హససన సయఖద

94-244/1357

భరస : యయజరస సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/951

6586 NDX2089192
పపరర: పపషలలల దదపలలపపడడ

94-244/952

భరస : రరజశశఖర దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/954

6589 NDX0768796
పపరర: వనసకరయమక వవలలలల

94-244/955

భరస : మలరయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:36
లస: ససస స
94-244/957

తసడడ:డ తరరపరలల వలలరల
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:30
లస: పప
94-244/959

94-244/946

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబల ఆసజనవయభలల వలలరల
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:69
లస: ససస స
6593 NDX0730853
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర ల

94-244/1415

భరస : గరరరబబబభ వలలరల
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:29
లస: ససస స
6590 NDX1529819
పపరర: రతస మక వలలరల

6576 NDX3237633
పపరర: బబ షపక

6571 NDX0613497
పపరర: రతనకలమలరర బడమగభసటర

తసడడ:డ గభరవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:73
లస: పప

భరస : జనన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ హశమ సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:37
లస: పప
6587 NDX0731224
పపరర: వనసకట రమణ వలలర ల

94-244/948

భరస : అల ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అల ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:18
లస: ససస స
6584 NDX2719706
పపరర: యలజరస అహకద సయఖద

6573 NDX1306273
పపరర: ననగ రరజ బభదమగభసటర

94-244/945

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర వల ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2536
వయససస:52
లస: పప
6581 NDX2689016
పపరర: రసజజన బ షపక

94-239/1150

తసడడ:డ రరమభలల
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసర బభడచ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:36
లస: పప
6578 NDX2688950
పపరర: అల షపక

6570 NDX3051729
పపరర: నససస షపక

6568 NDX2012789
పపరర: శకనవరస కకల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకల
ఇసటట ననస:81-24-2530
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరసబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2533
వయససస:34
లస: ససస స
6575 NDX3013562
పపరర: బబజ సరహహబ షపక

94-244/944

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2530
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగ మహన రరవప తషసగ
ఇసటట ననస:81-24-2532
వయససస:29
లస: ససస స
6572 MLJ1891563
పపరర: ననగలకడక బభడమగభసటర

6567 AP151000465286
పపరర: సనరమక కకలల

6592 NDX0731398
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర వలలర ల

94-244/958

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:81-24-2537
వయససస:31
లస: పప
94-244/960

6595 NDX1529686
పపరర: బబలమక వలలరల

94-244/961

తలర : పసద తరరపరల వలలరల
ఇసటట ననస:81-24-2538
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: హహసపన బఇవనచ షపక
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94-244/1358

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2538
వయససస:33
లస: ససస స
6599 NDX2684249
పపరర: ససశల ఈసపమ

94-224/1187

94-244/964

94-244/967

94-244/969

94-244/972

94-244/1359

94-244/977

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2543
వయససస:24
లస: పప

6609 NDX2251106
పపరర: బబల వనసకటటష మదనసస

6612 NDX2248862
పపరర: ససతతష కలమలర గగల

6615 NDX0341867
పపరర: పదనకవత ఘటట మనవన

6618 NDX0341800
పపరర: సతఖననరరయణ ఘటట మనవన

94-224/111

6621 NDX0943555
పపరర: మభసతనజ షపక

94-244/970

6624 NDX0987305
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-24-2543
వయససస:49
లస: పప

6604 NDX0987081
పపరర: కకసడయఖ కకటసశశటట

94-244/966

6607 NDX2679983
పపరర: మరరయ దనసస ఈసపమ

94-244/1239

6610 NDX1418343
పపరర: వనసకయమక మదనసస

94-244/971

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-24-2539/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-244/973

6613 NDX2248516
పపరర: సరసబ మమరరస గగల

94-244/974

తసడడ:డ బబల కకటయఖ గగల
ఇసటట ననస:81-24-2539/1
వయససస:69
లస: పప
94-244/975

6616 NDX1306141
పపరర: ననగ దసరర రరవప గటట మనవన

94-244/976

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2542
వయససస:27
లస: పప
94-244/978

6619 NDX3044484
పపరర: ననగ జజఖత ఘటట మనవన

94-244/1360

తసడడ:డ ననగ రరజ ఘటట మనవన
ఇసటట ననస:81-24-2542
వయససస:20
లస: ససస స
94-244/979

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2543
వయససస:38
లస: ససస స
94-244/981

94-244/963

తసడడ:డ ఏససపరదస ఈసపమ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భభజసగయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2542
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2543
వయససస:32
లస: పప
6623 NDX1869611
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

94-244/968

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2542
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2542
వయససస:29
లస: పప
6620 NDX2454379
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక

6606 MLJ1886175
పపరర: చనకకసడయఖ కకటసశశటట

6601 NDX0987289
పపరర: ననగరశశరమక రరళరపలర

తసడడ:డ చన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ మమరరస గగల
ఇసటట ననస:81-24-2539/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబభదల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2541
వయససస:32
లస: ససస స
6617 NDX0987248
పపరర: ననగరరజ ఘటట సనవన

94-244/965

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మదనసస
ఇసటట ననస:81-24-2539
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబ మమరరస గగల
ఇసటట ననస:81-24-2539/1
వయససస:64
లస: ససస స
6614 NDX3066487
పపరర: జమల షపక

6603 NDX1638305
పపరర: చన కకసడయఖ కకటసశశటట

94-210/855

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మదనసస
ఇసటట ననస:81-24-2539
వయససస:24
లస: పప
6611 NDX2250660
పపరర: లలత కలమలరర గగల

94-244/962

తసడడ:డ చన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:37
లస: పప
6608 NDX2251098
పపరర: శకకరనస మదనసస

6600 NDX0987271
పపరర: కకటసశశటట కళళఖణణ

6598 NDX2680056
పపరర: ఏససపరదస ఈసపమ

తసడడ:డ కకటయఖ ఈసపమ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:46
లస: ససస స
6605 MLJ1896794
పపరర: రరమయఖ ససగరశశటట

94-244/1407

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2538
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏససపరదస ఈసపమ
ఇసటట ననస:81-24-2538/1
వయససస:51
లస: ససస స
6602 MLJ1887199
పపరర: ససబబలకడక కకటసశశటట

6597 NDX3222544
పపరర: అమర షపక

6622 MLJ3374071
పపరర: బబజత షపక

94-244/980

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2543
వయససస:41
లస: ససస స
94-244/982

6625 NDX2223071
పపరర: మరరయమక గగల

94-244/983

భరస : వనసకటటష గగల
ఇసటట ననస:81-24-2544
వయససస:24
లస: ససస స

Page 226 of 406

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20

6626 AP151000465188
పపరర: భమలకడక ఆరర

94-244/984

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:81-24-2544
వయససస:44
లస: ససస స
6629 NDX1576216
పపరర: ససధన రరణణ రరఘవ

94-244/987

94-244/990

94-244/993

94-244/996

94-244/1241

94-244/999

94-244/1002

భరస : మహహదద న శశక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:27
లస: ససస స

6639 NDX0935890
పపరర: ససభబన షపక

6642 NDX2774875
పపరర: అయయషర షపక

6645 NDX0935882
పపరర: సలలక షపక

6648 MLJ3374873
పపరర: బబ షపక

94-244/1005

6651 NDX1095934
పపరర: ఖలసససఖలన పఠరన

94-244/997

6654 NDX1305440
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:29
లస: ససస స

6634 NDX0987255
పపరర: నగగనన షపక

94-244/992

6637 NDX0935908
పపరర: ఖలజజ షపక

94-244/995

6640 NDX2675767
పపరర: ఖససస బఇవనచ షపక

94-244/1240

భరస : మభనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/1361

6643 NDX2249811
పపరర: అబద షపక

94-244/998

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:22
లస: ససస స
94-244/1000

94-244/1001
6646 NDX2250694
పపరర: మహమకద ససహనన బబగస
షపక
భరస : మహమకద మభననఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:29
లస: ససస స

94-244/1003

6649 NDX0987149
పపరర: ఖతతన మహమకద

94-244/1004

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:64
లస: ససస స
94-244/1006

తసడడ:డ బబజజన ఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:38
లస: పప
94-244/1008

94-244/989

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:30
లస: పప

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:35
లస: పప
6653 NDX1305259
పపరర: ఆశర శశక

94-244/994

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలసససఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:33
లస: ససస స
6650 NDX0648949
పపరర: మభననఫ మహమకద

6636 NDX1977794
పపరర: రఫస షపక

6631 NDX0872374
పపరర: లకడక జ

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:28
లస: ససస స
6647 NDX1095819
పపరర: మభనరరననసరఖలన పఠరన

94-244/991

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల మభనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:28
లస: పప
6644 NDX0935825
పపరర: సరరసజ షపక

6633 NDX2251239
పపరర: జజన బ షపక

94-244/986

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:81-24-2546
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:32
లస: పప
6641 NDX2670453
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-244/988

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మభసతనజ
ఇసటట ననస:81-24-2547
వయససస:45
లస: ససస స
6638 NDX0987073
పపరర: మసరసన షపక

6630 NDX0798439
పపరర: రరఘవ కకరణ

6628 AP151000465645
పపరర: శశఖర ఆరర

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2544
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర రరఘవ
ఇసటట ననస:81-24-2545
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:81-24-2546
వయససస:34
లస: పప
6635 MLJ3374881
పపరర: మభసతనజ షపక

94-244/985

భరస : శకనవరసరరవప గగల
ఇసటట ననస:81-24-2544
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2545
వయససస:25
లస: ససస స
6632 NDX0872069
పపరర: దసరరర పడసరద గరల

6627 NDX2223162
పపరర: దసరర గగల

6652 MLJ3374808
పపరర: సలలస షపక

94-244/1007

తసడడ:డ ససదద మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2548
వయససస:53
లస: పప
94-244/1009

6655 NDX0798421
పపరర: షపక వరజదన

94-244/1010

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:31
లస: ససస స
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94-244/1011

భరస : కరగమభలలర
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:31
లస: ససస స
6659 NDX0746271
పపరర: రహసతషననసర మహమకద

94-244/1014

94-244/1017

94-244/1020

94-244/1363

94-244/1024

94-244/1027

94-244/1030

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:59
లస: పప

6669 MLJ3374097
పపరర: భమలకడక గరసడనల

6672 AP151000465505
పపరర: రరమచసదడరరవప గరసడనల

6675 NDX1953323
పపరర: వజయ కలమలరర రరయపరటట

6678 MLJ1887801
పపరర: ఎసపస రమక బభరరక

94-244/1033

6681 NDX0987156
పపరర: జవరతనస బభరరక

94-244/1022

6684 NDX3049608
పపరర: యయసస రతనస రరయపరటట
తసడడ:డ నననయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:62
లస: పప

6664 NDX2117100
పపరర: మహబమబ జజన షపక

94-244/1019

6667 NDX2720209
పపరర: మహబమబ జన షపక

94-244/1362

6670 NDX2117092
పపరర: సరయ కలమలర గరసదల

94-244/1023

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప గరసదల
ఇసటట ననస:81-24-2551
వయససస:23
లస: పప
94-244/1025

6673 NDX2223113
పపరర: దసరరర భవరన జజగర

94-244/1026

భరస : కలమలర జజగ
ఇసటట ననస:81-24-2553
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/1028

6676 NDX0730887
పపరర: కకరసన రరయపరటట

94-244/1029

భరస : Naveen kumar Rayapati
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/1031

6679 AP151000465789
పపరర: ఏససదననమక బభరరక

94-244/1032

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:49
లస: ససస స
94-244/1034

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:35
లస: పప
94-244/1036

94-244/1016

తసడడ:డ శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:32
లస: పప
6683 AP151000465385
పపరర: లకకయఖ బభరరక

94-244/1021

భరస : రవ కలమలర రరయపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జవరతనస
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:32
లస: ససస స
6680 NDX0936021
పపరర: నవన కలమలర రరయపరటట

6666 NDX0384396
పపరర: మహహదద న షపక

6661 NDX1306323
పపరర: సమఉలర షపక

తసడడ:డ శమససదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2551
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సనరర బబబభ జజగ
ఇసటట ననస:81-24-2553
వయససస:34
లస: పప
6677 NDX0987164
పపరర: అరరణ బభరరక

94-244/1018

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2551
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2551
వయససస:25
లస: పప
6674 NDX2223212
పపరర: కలమలర జజగ

6663 NDX1418038
పపరర: ఖరగమభలలర షపక

94-244/1013

తలర : అకర రరననసర
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససదదదఫర రగఫ
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:35
లస: పప
6671 NDX1418079
పపరర: పపదదశ వనసకటటషష గరకసదల

94-244/1015

తసడడ:డ ఫజల రరహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర మహహదద న
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:52
లస: పప
6668 NDX2846277
పపరర: మహబమబ జజన షపక

6660 NDX0341719
పపరర: జరహరరబ షపక

6658 NDX1305408
పపరర: కరగమల షపక

భరస : జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహహదద న
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:33
లస: పప
6665 NDX0746248
పపరర: గగస మహమకద

94-244/1012

భరస : మహబమ జజన శశక
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:81-24-2549
వయససస:42
లస: ససస స
6662 NDX0731315
పపరర: అబభదలలర షపక

6657 NDX1305234
పపరర: సబరర శశక

6682 MLJ1896422
పపరర: ఆనసదరరవప బభరరక

94-244/1035

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:36
లస: పప
94-244/1364

6685 NDX3049947
పపరర: మరరయమక రరయపరటట

94-244/1365

భరస : యయసస రతనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:60
లస: ససస స
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94-244/1366

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బభరక
ఇసటట ననస:81-24-2555
వయససస:18
లస: ససస స
6689 NDX0768788
పపరర: కవత బభరరక

94-244/1038

6690 NDX0731141
పపరర: భవరన ఐలల

94-244/1041

6693 NDX0935759
పపరర: మహమకద అకబర షపక
తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:34
లస: పప

94-244/1044
6695 NDX1407247
పపరర: MALLIKARJUNA RAO
CHALLAGALI
తసడడ:డ KOTESWARA RAO CHALLAGALI
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:42
లస: పప

6696 NDX0731067
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఐలల
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:41
లస: పప

6698 NDX3177755
పపరర: మసరసన వల షపక

6699 NDX0979286
పపరర: జజన బ షపక

94-244/1284

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81/24/2556
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బడనబభడన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2559
వయససస:65
లస: పప
6704 MLJ1888387
పపరర: రమలదతవ జరటట బబ యన

94-244/1051

6705 MLJ1888338
పపరర: చచననమక కకడడ

94-244/1054

6708 NDX1953489
పపరర: బబజ షపక

94-244/1057

6711 NDX0731562
పపరర: వనసకటబడవప జరటట బబ యన
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:30
లస: పప

6713 MLJ1888304
పపరర: శకనవరసరరవప జరటట బబ యన

6714 NDX1953513
పపరర: మరర షపక

94-244/1060

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:58
లస: పప

6691 NDX2487387
పపరర: ఉదయ ఐలల

94-244/1040

6694 MLJ1884550
పపరర: ససతతష కలమలర బభరరక

94-244/1043

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బభరరక
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:37
లస: పప
94-244/1045

6697 NDX0026187
పపరర: కకటటశశరరరవప బభరక

94-244/1046

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:56
లస: పప
94-244/1047

6700 NDX2248755
పపరర: బబజ షపక

94-244/1048

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2559
వయససస:28
లస: పప
94-245/309

6703 NDX0987263
పపరర: వనసకటలకడక జరటట బబ యన

94-244/1050

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:28
లస: ససస స
94-244/1052

6706 AP151000465243
పపరర: వనసకరయమక జరటట బబ యన

94-244/1053

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/1055

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:40
లస: పప

94-244/1042

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:48
లస: ససస స
6710 NDX1869561
పపరర: ఏడడకకసడలల జరటట బబ యన

6702 NDX2427615
పపరర: ననగభల మరర షపక

94-244/1037

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఐలల
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2559
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:34
లస: ససస స
6707 NDX1953802
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-244/1039

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2559
వయససస:64
లస: ససస స
94-244/1049

6688 NDX2471357
పపరర: ఉమ కకషషవవణణ బభరరక

భరస : ససరరష బభరరక
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:33
లస: పప

6701 NDX1764076
పపరర: మసరసన వల షపక

94-243/1265

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమలర బభరరక
ఇసటట ననస:81-24-2556
వయససస:31
లస: ససస స
6692 MLJ1888155
పపరర: ససరరష బభరరక

6687 NDX3161767
పపరర: ఆశ బబగస షపక

94-244/1056
6709 NDX1869546
పపరర: బబల చచననయఖ జరటట బబ యన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జరటట బబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:25
లస: పప
94-244/1058

6712 MLJ1888353
పపరర: చచననయఖ కకడడ

94-244/1059

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:36
లస: పప
94-244/1061

6715 NDX3045291
పపరర: ససబబన షపక

94-244/1367

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: శలక షపక
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94-244/1368

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:27
లస: ససస స
6719 NDX0987115
పపరర: హససనన షపక

94-244/1062

94-244/1065

94-244/1068

94-2/1246

94-245/310

94-245/1101

94-245/312

భరస : మసరసన వల shaik
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:44
లస: ససస స

6729 NDX2617173
పపరర: అబభదల రహమన షపక

6732 NDX0973321
పపరర: మలబభవల షపక

6735 NDX0986885
పపరర: మభసతనజ షపక

6738 AP151000465673
పపరర: ఖలశస షపక

94-244/1074

6741 NDX1306315
పపరర: మసరసన వల షపక

94-237/833

6744 NDX1231489
పపరర: మభనర షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:24
లస: పప

6724 NDX2248821
పపరర: అబడరరల హక షపక

94-244/1067

6727 NDX2248979
పపరర: అబభదల రరహమలన షపక

94-244/1070

6730 NDX2617090
పపరర: అబడరరల హక షపక

94-243/1090

తసడడ:డ అబభదల జబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:22
లస: పప
94-245/311

6733 NDX2667350
పపరర: బభదనన బ షపక

94-245/1100

భరస : అబభదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:73
లస: ససస స
94-244/1071

6736 NDX0986802
పపరర: బబషర షపక

94-244/1072

తసడడ:డ ఘన
ఇసటట ననస:81-24-2564
వయససస:31
లస: పప
94-245/313

6739 NDX1305218
పపరర: కరగమభననసర శశక

94-244/1073

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/1075

తసడడ:డ బభడనన
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:47
లస: పప
94-245/315

94-244/1064

తసడడ:డ అల మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ బభడతన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2564
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబష
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:32
లస: పప
6743 NDX1231497
పపరర: కరరమమన షపక shaik

94-244/1069

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2564
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలశస shaik
ఇసటట ననస:81-24-2564
వయససస:51
లస: ససస స
6740 NDX1306398
పపరర: బబష షపక

6726 NDX2248953
పపరర: అబభదల జబబబర షపక

6721 NDX2250587
పపరర: ఈశశరమక గభసటటపలర

తసడడ:డ అబభదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వల shaik
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబభదల జబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:42
లస: ససస స
6737 AP151000465662
పపరర: జమలల షపక

94-244/1066

తసడడ:డ అల మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వల shaik
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:26
లస: పప
6734 NDX2670750
పపరర: హసన షపక

6723 NDX2248920
పపరర: బమదన బ షపక

94-244/1370

భరస : గగపస గభసటటపలర
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2563
వయససస:43
లస: పప
6731 NDX1128008
పపరర: ననగభల మరర షపక shaik

94-244/1063

భరస : అబభదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బచచయఖ గభసటటపలర
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:42
లస: పప
6728 NDX2670990
పపరర: అబభదల జబబర షపక

6720 NDX0341735
పపరర: ఖతజజబ సయఖద

6718 NDX3050853
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:81-24-2561
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అబభదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2562
వయససస:42
లస: ససస స
6725 NDX2251072
పపరర: గగపస గభసటటపలర

94-244/1369

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2560
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఖలదర బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2561
వయససస:44
లస: ససస స
6722 NDX2248813
పపరర: హససనన షపక

6717 NDX3050929
పపరర: ఖలల షపక

6742 NDX2030468
పపరర: తహహర షపక

94-245/314

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:24
లస: ససస స
94-245/316

6745 NDX1786633
పపరర: ఇమలమ న షపక

94-245/317

తసడడ:డ జఫరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: మసరసన వల షపక
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94-245/318

తసడడ:డ హబబభననస
ఇసటట ననస:81-24-2565
వయససస:47
లస: పప
6749 MLJ3379278
పపరర: జజఫర షపక

94-245/321

94-245/1228

94-244/1077

94-244/1080

94-244/1083

94-244/1086

94-244/1089

తసడడ:డ ససలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:54
లస: పప

6759 NDX1418566
పపరర: ఆరరఫర షపక

6762 NDX1305275
పపరర: సఫసయల శశక

6765 NDX1344621
పపరర: షసచక షరమమ

6768 NDX1344654
పపరర: గగస బబష షసచక

94-244/1092

6771 AP151000465203
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-244/1081

6774 NDX2963304
పపరర: రరకరసనన షపక
తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:20
లస: ససస స

6754 NDX2487353
పపరర: రరవత గగవరడ

94-244/1076

6757 NDX2487429
పపరర: సరసబశవ రరవప గగవరడ

94-244/1079

6760 NDX1764282
పపరర: నగగనన షపక

94-244/1082

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:24
లస: ససస స
94-244/1084

6763 NDX1305424
పపరర: పరగశన షపక

94-244/1085

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/1087

6766 NDX0986828
పపరర: అకకకమమన షపక

94-244/1088

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:44
లస: ససస స
94-244/1090

6769 MLJ1889542
పపరర: బబబభ షపక

94-244/1091

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:37
లస: పప
94-244/1093

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:49
లస: పప
94-244/1095

94-244/1371

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగవరడ
ఇసటట ననస:81-24-2569
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:41
లస: పప
6773 NDX2438216
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-244/1078

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:59
లస: ససస స
6770 NDX0819284
పపరర: రహహమ షపక

6756 NDX2487312
పపరర: మభరళ కకషష గగవరడ

6751 NDX3022472
పపరర: ఫరతమ బటటట ల షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:81-24-2569
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగస బబష
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖలదర బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:29
లస: ససస స
6767 AP151000465276
పపరర: ఫరతమల షపక

94-245/1229

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:25
లస: ససస స
6764 NDX0986786
పపరర: గభలలరర షపక

6753 NDX2824019
పపరర: ఫరతమ బతతల షపక

94-245/320

తసడడ:డ ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2568
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:81-24-2569
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:25
లస: ససస స
6761 NDX2062412
పపరర: ఇసతయలస షపక

94-245/1227

భరస : ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2568
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:81-24-2569
వయససస:44
లస: ససస స
6758 NDX1418558
పపరర: ససలలసనన షపక

6750 NDX2833127
పపరర: బభడచ సరహహబ షపక

6748 MLJ3379377
పపరర: బభజర షపక

భరస : జఫరర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2566
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజ మహహడచడన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2566
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహమమబ వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2568
వయససస:24
లస: ససస స
6755 NDX2487502
పపరర: పరరశత గగవరడ

94-245/319

భరస : బభడత సరహహబ sayad
ఇసటట ననస:81-24-2566
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : హబబమన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2566
వయససస:41
లస: పప
6752 NDX2833408
పపరర: జనబ షపక

6747 NDX0960757
పపరర: షహహనన సయఖద

6772 NDX0986745
పపరర: మహమకద షపక

94-244/1094

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2570
వయససస:49
లస: పప
94-244/1372

6775 NDX3116373
పపరర: ససమఖన పఠరన

94-218/829

తసడడ:డ జఫపఫ లలర పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2571
వయససస:20
లస: ససస స
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94-244/1096

భరస : జజఫరరలలర
ఇసటట ననస:81-24-2571
వయససస:39
లస: ససస స
6779 NDX1705666
పపరర: అబభదల కరగమభననసర

94-244/1099

94-244/1373

94-244/1374

94-244/1104

94-244/1107

94-244/1109

94-244/1112

భరస : సమఉలలర
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:42
లస: ససస స

6789 MLJ1886381
పపరర: ఈననస షపక

6792 NDX1048479
పపరర: శవకలమలరర తమకనవన

6795 MLJ1887819
పపరర: రరపరక తతమలటట

6798 MLJ1896125
పపరర: సరశమ తతమలటట

94-242/1476

6801 NDX2410405
పపరర: అసరరస మహమకద

94-244/1105

6804 NDX0613604
పపరర: వనసకటరతనస పగడనల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:43
లస: ససస స

6784 NDX2845741
పపరర: మహలకడక మరరయలల

94-224/1370

6787 MLJ1886514
పపరర: రసజజనబ షపక

94-244/1103

6790 NDX2498053
పపరర: తరరమల తమనవన

94-244/1106

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తమనవన
ఇసటట ననస:81-24-2581/1
వయససస:26
లస: పప
94-245/327

6793 NDX2498046
పపరర: ననగరశశరరరవప తమకనవన

94-244/1108

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమకనవన
ఇసటట ననస:81-24-2581/7
వయససస:49
లస: పప
94-244/1110

6796 AP151000465804
పపరర: లకడక జజగరర మమడడ

94-244/1111

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:37
లస: ససస స
94-244/1113

6799 AP151000465087
పపరర: ఏసస టటమలటట

94-244/1114

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:64
లస: పప
94-245/322

తసడడ:డ అనశర మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2584
వయససస:21
లస: పప
94-244/1115

94-244/1101

భరస : ఈననస
ఇసటట ననస:81-24-2581
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఆసజనవయభలల పగడల
ఇసటట ననస:81-24-2583
వయససస:68
లస: ససస స
6803 NDX0872077
పపరర: మహమకద అఫరసన బబగస

94-244/1102

భరస : సరశమ
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:49
లస: ససస స
6800 NDX3221389
పపరర: గగవరరనమక పగడల

6786 MLJ1887074
పపరర: బబససతబ షపక

6781 NDX1705674
పపరర: షపక మసరసన

భరస : ననగరసదడ మరరయలల
ఇసటట ననస:81-24-2579
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2581/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:81-24-2582
వయససస:33
లస: ససస స
6797 AP151000465798
పపరర: మరరయమక టటమలటట

94-218/830

తసడడ:డ బభడత
ఇసటట ననస:81-24-2581
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తమకనవన
ఇసటట ననస:81-24-2581/1
వయససస:27
లస: పప
6794 MLJ1887827
పపరర: నరకల తతమలటట

6783 NDX2732758
పపరర: ననగరసదడ మరరయలల

94-244/1098

తసడడ:డ షపక ననవన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2576
వయససస:67
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:81-24-2581
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2581
వయససస:35
లస: పప
6791 NDX2498038
పపరర: శకనస తమకనవన

94-244/1100

తసడడ:డ గగపసననథ మరరయలల
ఇసటట ననస:81-24-2579
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరరమమ
ల లలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2579
వయససస:47
లస: ససస స
6788 MLJ1884097
పపరర: మహబబరన షపక

6780 NDX0872317
పపరర: షరరఫర బ షపక

6778 NDX0342279
పపరర: జజన సయఖద

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:81-24-2571
వయససస:70
లస: పప

భరస : అబభదల సతనసర
ఇసటట ననస:81-24-2576
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:81-24-2577
వయససస:20
లస: పప
6785 NDX3045168
పపరర: బబబ జజన షపక

94-244/1097

తసడడ:డ యమససఫ ఖలన
ఇసటట ననస:81-24-2571
వయససస:41
లస: పప

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2576
వయససస:53
లస: ససస స
6782 NDX3080173
పపరర: అబభదసల అజజ షపక

6777 NDX0986869
పపరర: జఫరరలలరఖలన పఠరన

6802 NDX2487619
పపరర: ఇబడహహస మలలక మహమకద

94-234/1181

తసడడ:డ సమవపలలర మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:20
లస: పప
94-244/1116

6805 NDX2250462
పపరర: గగవరర నమక పగడనల

94-244/1117

భరస : ఆసజనవయభలల పగడనల
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:68
లస: ససస స
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6806 NDX0872101
పపరర: మహమకద సమఉలలర

94-244/1118

తసడడ:డ హఫసజలలర
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:43
లస: పప
6809 NDX2734457
పపరర: షపరగఫ ఆకలమలర

94-244/1375

6810 NDX2848422
పపరర: శశశదనబ ఆకలల

94-244/1120

6813 NDX2250710
పపరర: బబబ సరగజన దనమరర
భరస : ననగ మలలర శశర రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:24
లస: ససస స

6815 NDX0342097
పపరర: ఆదచమక

6816 NDX2223154
పపరర: పవన మభ టట
ర రర

94-244/1123

భరస : బబలకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:53
లస: ససస స
94-244/1126

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:57
లస: పప

6827 NDX1869645
పపరర: మలలర శశరర మలవళళ

6828 NDX1949546
పపరర: ససరరష మలవలర

భరస : ససరరష మలవళళ
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:36
లస: పప
6833 NDX0987040
పపరర: లకడక వరరకకటట
భరస : రవ
ఇసటట ననస:81-24-2590
వయససస:39
లస: ససస స

94-244/1124

94-244/1127

94-244/1130

6831 NDX3048816
పపరర: ననగ లకడక తరరవరయపరటట

6834 AP151000465016
పపరర: పదక జడగమ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2590
వయససస:40
లస: ససస స

94-244/1125

94-244/1128

6823 NDX2112795
పపరర: హనసమసత రరవప గభఠగ

94-244/1131

తసడడ:డ కకసడయఖ గభఠగ
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:56
లస: పప
94-244/1378

6826 NDX3052172
పపరర: షపహననజ షపక

94-244/1379

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:29
లస: ససస స
94-244/1133

6829 NDX3046950
పపరర: ననగ లకడక గజపలర

94-244/1380

భరస : వనసకట రమమష గజపలర
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:37
లస: ససస స
94-244/1382

భరస : సతశ తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/1134

6817 NDX0881441
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప మభటట
ర రర
ఇసటట ననస:81-24-2587
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ మలవలర
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:35
లస: పప
94-244/1381

94-244/1122

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:52
లస: ససస స

6820 NDX2250819
పపరర: శరసతరరజ మభటట
ర రర

భరస : పడసరద తనటటపరమభల
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:35
లస: ససస స

94-244/1132

6814 AP151000465796
పపరర: పసచచమక మభటట
ర రర

6819 NDX2223220
పపరర: యయ సపట రర అమదనల పర టట

తసడడ:డ లకడక ననరరయ పడసరద గజపలర
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:42
లస: పప

6830 NDX3049111
పపరర: సతష తరరవరయపరటట

94-244/1121

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:55
లస: పప

6825 NDX3045390
పపరర: పడబ తనటటపరమభల

94-245/1230

తసడడ:డ షపరగఫ ఆకలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నలలసబడo కరరర మమరగ
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:54
లస: పప
94-244/1377

94-244/1285

6811 NDX2734713
పపరర: రసజజన భ ఆకలమలర

తసడడ:డ బబల కకటటశశరరరవప మభ టట
ర రర
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:26
లస: పప

94-244/1129 6822 NDX2223170
6821 NDX2112803
పపరర: వనసకట సనరఖ కలమలరర గభత
పపరర: పడకరశ రరవప కరరరమమరర

6824 NDX3050846
పపరర: వనసకట రమమష గజపలర

94-244/1376

తసడడ:డ యలకకబభ అమదనల పరటట
ఇసటట ననస:81-24-2587
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప గభత
ఇసటట ననస:81-24-2588
వయససస:50
లస: ససస స

6808 NDX2734721
పపరర: బడహకయఖ ఆకలమలర

తసడడ:డ షపరగఫ ఆకలమలర
ఇసటట ననస:81/24/2585
వయససస:19
లస: పప

భరస : షపరగఫ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమకరరమభల
ఇసటట ననస:81-24-2586
వయససస:21
లస: ససస స

6818 AP151000465797
పపరర: కకటటశశరరరవప మభటట
ర రర

94-244/1119

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తషమకల ఖలససస ఆకలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2585
వయససస:40
లస: పప
6812 NDX2223238
పపరర: వనసకట లకడక తమకరరమభల

6807 NDX0613620
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

6832 NDX3219649
పపరర: వనసకట ససబబమక గజవలర

94-245/1335

భరస : లకడక ననరరయణ పడసరద గజవలర
ఇసటట ననస:81-24-2589
వయససస:59
లస: ససస స
94-244/1135

6835 NDX0326413
పపరర: లకడకకలమలరర చసతలలపపడడ

94-244/1136

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2591
వయససస:46
లస: ససస స
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94-244/1428
6836 NDX3278934
పపరర: దసరర మలర శశర రరవప
చసతలపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2591
వయససస:22
లస: పప

6839 NDX2248375
పపరర: వనసకట కనక దసరర రరవప
చసతలపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:23
లస: పప

94-244/1139

6842 NDX2689032
పపరర: సరయ కకషష టటసపపరర ర

94-244/1242

94-244/1385

94-244/1143

94-245/1231

94-244/1147

94-244/1150

భరస : కబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:63
లస: ససస స

6846 NDX2748549
పపరర: ఆనసద కలమలర పలలర పప గభ

6849 AP151000465216
పపరర: ఫరతమమన షపక

6852 NDX2892750
పపరర: వరసస కసకణనల

6855 NDX1529678
పపరర: వనసకటటసశరరర బబ యన

6858 NDX1417865
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ యన

94-244/1153

6861 NDX2112761
పపరర: రహమత షపక

94-244/1386

6864 NDX2248797
పపరర: కబర షపక
తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:70
లస: పప

94-244/1141

6844 NDX2826378
పపరర: యహనస పలలర పప గభ

94-244/1384

6847 NDX0612457
పపరర: కసకణనల మసరసనమక

94-244/1142

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:35
లస: ససస స
94-244/1144

6850 AP151000465208
పపరర: మసరసన బభడత షపక

94-244/1145

తసడడ:డ జశర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:54
లస: పప
94-245/1232

6853 NDX1305325
పపరర: రరజజశన షపక

94-244/1146

భరస : ఫసరగజ
ఇసటట ననస:81-24-2597
వయససస:28
లస: ససస స
94-244/1148

6856 NDX1418368
పపరర: లలవణఖ బబ యన

94-244/1149

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2597/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-244/1151

6859 NDX0986844
పపరర: తచహరరననసర షపక

94-244/1152

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-24-2600/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-244/1154

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2602
వయససస:32
లస: ససస స
94-244/1155

6841 NDX0902650
పపరర: ససధనకర రరవప తచసపసరర

తసడడ:డ సససదరరరవప పలలర పప గభ
ఇసటట ననస:81-24-2593
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2597/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2600/1
వయససస:38
లస: పప
6863 NDX2251270
పపరర: జరచతషననసర బబగస షపక

94-244/1383

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2597
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2597/1
వయససస:34
లస: ససస స
6860 NDX0986943
పపరర: రహసతషలలర షపక

6843 NDX3049335
పపరర: సరయ కకషష టటసపపరరఆ

94-244/1138

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రహహస
ఇసటట ననస:81-24-2597
వయససస:32
లస: పప
6857 NDX0986752
పపరర: భమలకడక బబ యన

94-244/1140

భరస : మసరసనసబడత
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:20
లస: పప
6854 NDX1306299
పపరర: ఫసరగజ షపక

6840 NDX0963074
పపరర: ససనల తచసపసరర

6838 NDX2418549
పపరర: అనల కలమలర టటసపసరర

తసడడ:డ ససధనకర టటసపసరర
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ యహనస పలలర పప గభ
ఇసటట ననస:81-24-2593
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2594
వయససస:36
లస: ససస స
6851 NDX2895449
పపరర: వశ కసకణనల

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర టటసపపరరఆ
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:19
లస: పప

భరస : యహనస పలలర పప గభ
ఇసటట ననస:81-24-2593
వయససస:42
లస: ససస స
6848 NDX1190461
పపరర: లకడక కరమలదసల

94-244/1137

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2592
వయససస:19
లస: పప
6845 NDX2748523
పపరర: యశశద పలలర పప గభ

6837 NDX0326389
పపరర: ససతనమహలకడక తచసపరర

6862 NDX2374213
పపరర: అపసరర షపక

94-224/112

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:38
లస: ససస స
94-244/1156

6865 NDX2770840
పపరర: శలలర షపక

94-244/1387

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:48
లస: పప
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94-244/1388

భరస : శలలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:27
లస: ససస స
6869 NDX0341958
పపరర: బడహకరరవప వవమమరర

94-245/1233

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2603
వయససస:18
లస: పప
94-244/1158

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2605
వయససస:50
లస: పప

6870 NDX2884823
పపరర: శక రరక కలలఖణణ మలజరటట

94-244/781

భరస : వనసకటననరరయలణ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:81-24-2608
వయససస:31
లస: ససస స

94-244/1389

6873 NDX1764233
పపరర: వనసకటననరరయలణ బబ మకనవన

6876 NDX1698457
పపరర: శక కరసత వనసకకసద

94-244/1157

6871 NDX2768331
పపరర: శశశదన వల షపక

94-239/1151

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2608
వయససస:31
లస: పప
94-244/786

తసడడ:డ ననగయఖ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:81-24-2608
వయససస:24
లస: పప
94-244/1159

6868 NDX0413559
పపరర: ఇసదదర వవమమరర

భరస : బడహకరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2605
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశకర
ఇసటట ననస:81-24-2605
వయససస:22
లస: ససస స

6872 NDX1764324
పపరర: భవరన బబ మకనవన

6875 NDX1698432
పపరర: మసగమక వనసకకసద

6867 NDX2719680
పపరర: ఆషర షపక

6874 NDX2888519
పపరర: నదననబ షపక

94-245/1234

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2608
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/1160

94-244/1161
6877 NDX1698473
పపరర: పసదద ఏడడ కకసదలల వనసకకసదన

భరస : పసదద ఏడడ కకసదలల వనసకకసద
ఇసటట ననస:81-24-2610
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ఏడడ కకసదలల వనసకకసద
ఇసటట ననస:81-24-2610
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనసకకసదన
ఇసటట ననస:81-24-2610
వయససస:45
లస: పప

6878 NDX2676799
పపరర: షపక జన బబష

6879 NDX0612606
పపరర: బభజర షపక

6880 AP151000465169
పపరర: మమలలబ షపక

94-233/1023

తసడడ:డ షపక చనన ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:32
లస: పప
6881 AP151000465170
పపరర: వలయల బ షపక

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:31
లస: ససస స
94-244/1164

భరస : మహబమబభసభబన
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:44
లస: ససస స
6884 NDX2616738
పపరర: షపక ఖజజబ

94-244/1244

94-244/1169

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:70
లస: పప

6885 NDX0746255
పపరర: ధనలకడక గభగరరళళ

6888 NDX2688828
పపరర: ఆదదలకడక యలరకర

94-244/1171

6891 NDX2301307
పపరర: ఆదదలకడక దతవ౦డర

94-244/1167

6894 NDX2500601
పపరర: కళళఖణణ వలలరల
తసడడ:డ పపలర యఖ వలలరల
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:22
లస: ససస స

94-244/1166

6886 NDX2251619
పపరర: సబరరబబభ గభగరల

94-244/1168

తసడడ:డ జబబబర లలట గభగరల
ఇసటట ననస:81-24-2613
వయససస:24
లస: పప
94-244/1245

6889 NDX0340067
పపరర: కకటటశశరర తతరక

94-244/1170

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-24-2615
వయససస:38
లస: ససస స
94-245/323

తసడడ:డ బబలయఖ దతవ౦డర
ఇసటట ననస:81-24-2617
వయససస:24
లస: ససస స
94-241/1209

6883 AP151000465171
పపరర: చనససభబన షపక
తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబబభ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-24-2614
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:81-24-2615
వయససస:37
లస: పప
6893 NDX3077682
పపరర: ససబబరరవప బబ యన

94-244/1165

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:81-24-2613
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-24-2614
వయససస:59
లస: ససస స
6890 NDX0762856
పపరర: వరసస తషరకర

6882 NDX0612580
పపరర: ఖలససస షపక

94-244/1163

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:33
లస: పప

భరస : షపక జన బబష
ఇసటట ననస:81-24-2611
వయససస:27
లస: ససస స
6887 AP151000465771
పపరర: లకమమక తతరక

94-244/1162

6892 NDX1176841
పపరర: వరర అసకమక తషరక

94-245/324

భరస : వరసస turaka
ఇసటట ననస:81-24-2617
వయససస:33
లస: ససస స
94-245/325

6895 NDX1127968
పపరర: హససనన షపక

94-245/326

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:40
లస: ససస స
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94-245/328

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:63
లస: ససస స
6899 NDX1049113
పపరర: శకనస తమకనవన

94-245/331

94-245/334

94-245/337

94-245/340

94-244/1172

94-245/344

94-245/347

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:34
లస: ససస స

6909 NDX0018382
పపరర: రరజరష రరగరపరటట

6912 NDX2356251
పపరర: గగస షపక

6915 NDX2427599
పపరర: రరమజన షపక

6918 MLJ3379740
పపరర: వజయలకడక గమడవలర

94-230/969

6921 NDX1953281
పపరర: రరణణ కరలసత

94-245/341

6924 NDX0739193
పపరర: పరరశత ససదద నబతష
స ల�
భరస : కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:42
లస: ససస స

6904 NDX0753319
పపరర: కళళఖణణ�

94-245/336

6907 MLJ1891555
పపరర: సరమలమ జఖస� కరరరమమరర�

94-245/339

6910 NDX0753806
పపరర: శకనవరసరరవప రరగరపరటట�

94-245/342

తసడడ:డ చన ససచదసలల�
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:51
లస: పప
94-244/1173

6913 NDX1047570
పపరర: గరయతడ పసడతల

94-245/343

భరస : రతనకలమలర
ఇసటట ననస:81-24-2620
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/345

6916 NDX2301315
పపరర: లలవణఖ బచసచ

94-245/346

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:81-24-2622
వయససస:26
లస: ససస స
94-245/348

6919 NDX2301166
పపరర: పసచచయఖ చనరర గమడవలర

94-245/349

తసడడ:డ శకనవరస చనరరఖలల గమడవలర
ఇసటట ననస:81-24-2622
వయససస:25
లస: పప
94-245/350

భరస : బసగరరర బబబభ కరలసత
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/352

94-245/333

భరస : పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప gudavalli
ఇసటట ననస:81-24-2622
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:19
లస: పప
6923 NDX1030246
పపరర: రమణ ఉననస

94-245/338

భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2622
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-24-2622
వయససస:41
లస: ససస స
6920 NDX2809325
పపరర: బబష షపక

6906 NDX0018523
పపరర: అనసరరధ రరగరపరటట

6901 NDX1127851
పపరర: అబభదలలర షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జరచలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2620
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2620
వయససస:37
లస: పప
6917 MLJ3379237
పపరర: ననగలకడక గమడవలర

94-245/335

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ragipati
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2620
వయససస:28
లస: ససస స
6914 NDX1047497
పపరర: రతనకలమలర పసడతల

6903 NDX2500536
పపరర: ససబబబ రరవప బబ యన

94-245/330

తసడడ:డ బడతసర
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ragipati
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరగగపత
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:30
లస: పప
6911 NDX2386787
పపరర: ఆశరబ షపక

94-245/332

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బబ యన
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:70
లస: పప

భరస : పరరరర సరశమ
ఇసటట ననస:81-24-2619
వయససస:35
లస: ససస స
6908 NDX1504217
పపరర: రరజరశ రరగగపత

6900 NDX1417998
పపరర: లకకయఖ బబ యన

6898 NDX1527078
పపరర: తరరమల తమనవన

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తమనవన
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:49
లస: పప
6905 NDX1176650
పపరర: పదనక D

94-245/329

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2618
వయససస:27
లస: పప
6902 NDX1046705
పపరర: ననగరశశరరరవప తమకనవన

6897 NDX1305317
పపరర: గభరవమక బబ యన

6922 NDX1176817
పపరర: ఉమలలకడక ఉననస

94-245/351

భరస : హనసమసత
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/353

6925 AP151000465683
పపరర: బబజత బ షపక�

94-245/354

భరస : కరగస�
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:63
లస: ససస స
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94-245/355

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:33
లస: పప
6929 NDX0739391
పపరర: కరసతనరరవప ససదద నబతష
స ల�

94-245/358

94-245/361

94-245/364

94-245/367

94-245/370

94-210/856

94-245/375

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:34
లస: పప

6939 AP151000465688
పపరర: ఇమలససర పఠరన

6942 MLJ1890193
పపరర: బబజ� షపక�

6945 MLJ1894682
పపరర: వనసకటనరసమక� మసడచస�

6948 MLJ1887512
పపరర: మలణణకఖరరడడడ� కకలర సగభసట�

94-245/378

6951 NDX1030519
పపరర: గభరవమక చలర గరన

94-245/368

6954 NDX2822088
పపరర: ననగరశశర రరవప కటట పప గభ
తసడడ:డ ననగయఖ కటట పప గభ
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:34
లస: పప

6934 NDX0739300
పపరర: సపపరరబ షపక�

94-245/363

6937 NDX0739094
పపరర: యభసఫ వల షపక�

94-245/366

6940 NDX1047844
పపరర: మరరభ షపక

94-245/369

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2625/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/371

6943 NDX1062041
పపరర: అససఫ
డ పన ససచయద

94-245/372

భరస : మలససమ
ఇసటట ననస:81-24-2626
వయససస:49
లస: ససస స
94-245/373

6946 NDX2037399
పపరర: ససభబన పటబన

94-245/374

తసడడ:డ కరగమభలలర పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2627
వయససస:24
లస: పప
94-245/376

6949 NDX1030600
పపరర: కకరస ర చలర గరల

94-245/377

భరస : మజరష
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/379

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/381

94-245/360

తసడడ:డ ననగమర�
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలరపపరరడడడ� �
ఇసటట ననస:81-24-2627
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:34
లస: ససస స
6953 NDX1030584
పపరర: మజరష చలర గరల

94-245/365

భరస : సనరఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:81-24-2627
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదరశల� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2627
వయససస:41
లస: పప
6950 NDX1062025
పపరర: రగజ చసతపలర

6936 NDX1030345
పపరర: మమలలల సయఖద

6931 NDX2301455
పపరర: లకడక తరరమల ససదద నబతష
స న

భరస : యభససబ�
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబమ� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2625/B
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలభభ జన పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2627
వయససస:22
లస: ససస స
6947 AP151000465586
పపరర: కరరమభలలర పఠరన� pathan

94-245/362

తసడడ:డ ఖలదరరబ
ఇసటట ననస:81-24-2625/13
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలససర పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2625/B
వయససస:26
లస: పప
6944 NDX2674554
పపరర: షరబర పటబన

6933 NDX1030568
పపరర: ఖజజబ షపక

94-245/357

తసడడ:డ కరసతనరరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమ sayed
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇమలసషర�
ఇసటట ననస:81-24-2625/13
వయససస:40
లస: ససస స
6941 NDX1819079
పపరర: మభభ జజన పఠరన

94-245/359

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:69
లస: ససస స
6938 NDX0391375
పపరర: దదలర లద� పఠరన�

6930 AP151000465595
పపరర: ననగమల మరర షపక�

6928 NDX1061803
పపరర: మణణ శరసజటటట

తసడడ:డ పలన
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కరగస�
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప సనరర శశటట
ఇసటట ననస:81-24-2625
వయససస:28
లస: ససస స
6935 NDX1030410
పపరర: ఫరతమల షపక

94-245/356

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:81-24-2624
వయససస:45
లస: పప
6932 NDX1787102
పపరర: ననగ మణణ సనరర శశటట

6927 NDX1030386
పపరర: రవకలమలర ఉననస

6952 MLJ1893734
పపరర: రరమభలమక� యలగసటట�

94-245/380

భరస : ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2628
వయససస:65
లస: ససస స
94-245/1235

6955 NDX2687192
పపరర: మహబమబ షపక

94-235/839

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2629
వయససస:18
లస: పప
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94-245/382

భరస : బషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2629
వయససస:40
లస: ససస స
6959 NDX0018424
పపరర: రజయల� పఠరన�

94-245/384

94-245/386

94-245/389

94-245/392

94-245/395

94-245/398

94-245/400

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:37
లస: పప

6969 AP151000465592
పపరర: బబ షపక

6972 NDX2301380
పపరర: యలససన షపక

6975 AP151000465594
పపరర: మసరసన వల షపక

6978 MLJ1886449
పపరర: షకకలల షపక

94-245/403

6981 NDX2301216
పపరర: రహమలత బ షపక

94-245/393

6984 MLJ1883016
పపరర: అహకదతబగ �
తసడడ:డ అనశర �
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:37
లస: పప

6964 NDX0651729
పపరర: ననగమర వల� పఠరన�

94-245/388

6967 NDX0391219
పపరర: ఆషరబ షపక

94-245/391

6970 NDX0391243
పపరర: జజన బ షపక�

94-245/394

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:68
లస: ససస స
94-245/396

6973 NDX1046739
పపరర: చననమసరసన వల షపక

94-245/397

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:41
లస: పప
94-245/399

6976 NDX2687168
పపరర: షరగఫ షపక

94-245/1102

తసడడ:డ చన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:20
లస: పప
94-245/401

6979 NDX0739524
పపరర: మభసతనజ షపక�

94-245/402

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:40
లస: ససస స
94-245/404

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:73
లస: ససస స
94-245/406

94-245/385

భరస : తషఫరన మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశరరబగ
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అనశర �
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:55
లస: ససస స
6983 MLJ1882661
పపరర: మహమమద బబగ

94-245/390

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:29
లస: ససస స
6980 MLJ1886431
పపరర: జమలల బబగ

6966 NDX0739714
పపరర: లకడక పలతతటట�

6961 NDX0651737
పపరర: వరహహదన కలతషన� పఠరన�

తసడడ:డ నబ ఖలన� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజననసహహబ�
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:44
లస: పప
6977 NDX1047463
పపరర: మభసతనజ షపక

94-245/387

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:21
లస: పప
6974 AP151000465626
పపరర: మసరసనశల షపక�

6963 NDX0880708
పపరర: జలలన ఖలన పఠరన�

94-245/1236

భరస : ననజర వల� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దననయయలల�
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2633
వయససస:39
లస: ససస స
6971 NDX2301224
పపరర: షరగఫ షపక

94-32/29

తసడడ:డ నబ ఖలన� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖలన� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:66
లస: పప
6968 AP151000465627
పపరర: ఫరతమమన షపక

6960 NDX2264166
పపరర: ఫరరయ నన పఠరన

6958 NDX2822096
పపరర: మహబమబ షపక

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2629
వయససస:18
లస: పప

భరస : జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నబ ఖలన� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2632
వయససస:55
లస: ససస స
6965 NDX0568246
పపరర: నబ ఖలన పఠరన�

94-245/383

భరస : ఖలజజ షపక shaik
ఇసటట ననస:81-24-2629
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అబభదలలర� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2630
వయససస:32
లస: ససస స
6962 NDX0568238
పపరర: అషడఫపన పఠరన�

6957 NDX1384197
పపరర: బబజద బ షపక

6982 NDX2301257
పపరర: ననగమర బబషర షపక

94-245/405

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:24
లస: పప
94-245/407

6985 NDX2301281
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-245/408

తసడడ:డ హహససచన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2636
వయససస:48
లస: పప
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94-245/409

భరస : మహబమబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2637
వయససస:32
లస: ససస స
6989 NDX0651695
పపరర: మహబమబ బబషర� పఠరన�

94-245/412

94-245/414

94-245/417

94-245/420

94-245/423

94-218/831

భరస : మసరసనబ ఖలన�
ఇసటట ననస:81-24-2641
వయససస:66
లస: ససస స

7002 MLJ1891613
పపరర: కరగమ� షపక�

94-245/416

భరస : మహబమబ బబషర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/418

6997 NDX2301299
పపరర: దనదనవల షపక

94-245/419

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:21
లస: పప
94-245/421

7000 NDX1786724
పపరర: జలలన బబషర షపక

94-245/422

తసడడ:డ కరగమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:30
లస: పప
94-245/424

7004 NDX1047836
పపరర: కరరణ ఆళళ

94-245/425

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/427

7007 NDX2301174
పపరర: సమవపలర షపక

94-245/430

7010 NDX1953109
పపరర: మభసస ఫర షపక

94-245/428

7013 NDX0833525
పపరర: పఠరన బభడత�
తసడడ:డ జజనబ�
ఇసటట ననస:81-24-2641
వయససస:35
లస: పప

94-245/426

7008 NDX1953182
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-245/429

తసడడ:డ మభసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:23
లస: పప
94-245/431

తసడడ:డ అబభదల గపపర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:45
లస: పప
94-245/433

7005 NDX1953158
పపరర: శసషరద షపక

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మభసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:39
లస: పప
7012 NDX0390997
పపరర: జజన బ పఠరన�

6999 NDX1949710
పపరర: గగస బబషర షపక

94-245/413

6994 NDX1030329
పపరర: మమమమభననసర షపక
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భరస : మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:58
లస: ససస స
7009 NDX1047802
పపరర: శకనస ఆళళ

6996 MLJ1888908
పపరర: బబభలల� షపక�

6991 NDX2301513
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ననగమరశల� �
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మభసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2640
వయససస:20
లస: పప
7006 NDX1176684
పపరర: చటటటమక ఆళళ

94-245/415

తసడడ:డ కరగమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరగమల shaik
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:31
లస: పప

7003 NDX2719813
పపరర: షమవపలలర షపక

6993 MLJ1888734
పపరర: ఓసబభడధస షపక

94-245/411

తసడడ:డ కరగమల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2638
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరగమల� �
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:25
లస: పప
7001 NDX1030261
పపరర: మహబబషర షపక

94-244/1390

తసడడ:డ అషసదసలలర
ఇసటట ననస:81-24-2638
వయససస:58
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:81-24-2639
వయససస:40
లస: ససస స
6998 NDX2301232
పపరర: ఖలససస పసరర షపక

6990 NDX3139409
పపరర: గగససయ బబగస

6988 NDX2468197
పపరర: మహబమబ బబష పఠరన

తసడడ:డ నబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2637
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబభదలలర బబగ బ
ఇసటట ననస:81-24-2638
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస బబగ
ఇసటట ననస:81-24-2638
వయససస:42
లస: పప
6995 NDX0881581
పపరర: మహబమబ� షపక�

94-245/410

తసడడ:డ మహబమబ బబషర� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2637
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ ఖలన� pathan
ఇసటట ననస:81-24-2637
వయససస:39
లస: పప
6992 NDX2301323
పపరర: అబభదలలర బబగ

6987 NDX0568212
పపరర: షకకరర ఖలతషన పఠరన�

7011 NDX1953091
పపరర: కరరషరక పఠరన

94-245/432

తలర : బభడత పఠరన
ఇసటట ననస:81-24-2641
వయససస:25
లస: ససస స
94-245/434

7014 NDX1048578
పపరర: రరజజశన షపక

94-245/435

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:29
లస: ససస స
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94-245/436

భరస : కరగమభలలకన
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:48
లస: ససస స
7018 NDX1048321
పపరర: ననగభర షపక

94-245/439

94-245/442

94-245/445

94-245/448

94-245/450

94-244/1392

94-245/455

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:21
లస: ససస స

7028 NDX1786898
పపరర: ననగభల మరర షపక

7031 NDX2246205
పపరర: అమర ననధ అసగలకరర

7034 NDX2468213
పపరర: రమమష పరలతతటట

7037 NDX1147743
పపరర: హభష

94-245/458

7040 NDX2824167
పపరర: మసస నబ షరయయద

94-245/449

7043 NDX0390740
పపరర: అసకమక� గభసజ�
తసడడ:డ దననమమరరస�
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:34
లస: ససస స

7023 NDX2301612
పపరర: కగసర షపక

94-245/444

7026 NDX1859711
పపరర: హజరర షపక

94-245/447

7029 NDX3027216
పపరర: radha angaluri

94-244/1391

భరస : amarnath angaluri angaluri
ఇసటట ననస:81-24-2646
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/451

7032 NDX2042257
పపరర: అరరణగరరర అసగలకరర

94-245/452

తసడడ:డ బబల గభరరమమరరస అసగలకరర
ఇసటట ననస:81-24-2646
వయససస:65
లస: పప
94-245/453

7035 NDX1400225
పపరర: వరహహద షపక

94-245/454

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2648
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/456

7038 NDX1047786
పపరర: నససమ షపక

94-245/457

భరస : శలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2650
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/1237

భరస : ఖససస షరయయద
ఇసటట ననస:81-24-2650
వయససస:64
లస: ససస స
94-245/459

94-245/441

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2644
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరబబషసక
ఇసటట ననస:81-24-2648
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహహదద న సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2650
వయససస:37
లస: పప
7042 NDX2301331
పపరర: కరగమభన షపక

94-245/446

తసడడ:డ వససత రరవప పరలతతటట
ఇసటట ననస:81-24-2647
వయససస:29
లస: పప

భరస : అలలరభక
ఇసటట ననస:81-24-2648
వయససస:56
లస: ససస స
7039 NDX1047828
పపరర: శలలర సరహహబ షపక

7025 NDX2301638
పపరర: హహసపసన సయఖద

7020 NDX0607085
పపరర: కరగమభలలర షపక

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2643
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణగరరర అసగలకరర
ఇసటట ననస:81-24-2646
వయససస:35
లస: పప

భరస : వససత రరవప పలథదటట
ఇసటట ననస:81-24-2647
వయససస:49
లస: ససస స
7036 MLJ1893429
పపరర: జజనబ షపక

94-245/443

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2644
వయససస:27
లస: పప

భరస : అరరణగరరర అసగలకరర
ఇసటట ననస:81-24-2646
వయససస:59
లస: ససస స
7033 NDX3126398
పపరర: జయలకడక పలథదటట

7022 NDX2500486
పపరర: జజరరన సయఖద

94-245/438

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మలబభ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2643
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2644
వయససస:25
లస: పప
7030 NDX2042273
పపరర: రమలదతవ అసగలకరర

94-245/440

తలర : జజరరన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2643
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2643
వయససస:33
లస: పప
7027 NDX2301604
పపరర: నజర షపక

7019 NDX1049071
పపరర: దసస గరర షపక

7017 NDX2301620
పపరర: ఆరరఫపలలర హహసపసన షపక

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జరచలలబద న
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:73
లస: పప
7024 NDX2301588
పపరర: సలలస షపక

94-245/437

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-24-2642
వయససస:37
లస: పప
7021 MLJ1893502
పపరర: మలబమ షపక

7016 NDX1669532
పపరర: శరఫసఉననసర షపక

7041 NDX2683258
పపరర: ఒమమర షరగఫ షపక

94-245/1103

తసడడ:డ ఇబడహహస షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2651,
వయససస:35
లస: పప
94-245/460

7044 NDX0568394
పపరర: రహహసతషననసర సయఖద

94-245/461

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:40
లస: ససస స
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7045 NDX2716710
పపరర: కకషష కలమలరర వపదదసత

94-245/462

భరస : ననగరశశర రరవప వపదదసత
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:43
లస: ససస స
7048 AP151000465499
పపరర: వజడస ఆమభదలపరటట

94-245/465

7049 NDX0960781
పపరర: కకటటశశరమక కoకరలల

94-245/468

7052 NDX0568907
పపరర: కకషప ర కసకణనల�

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:44
లస: పప
94-245/475

94-245/1238

94-245/476

94-245/479

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:27
లస: ససస స

7064 NDX0390849
పపరర: ఆశర షపక�

7067 NDX1048586
పపరర: హరరద షపక

94-245/482

7070 MLJ3379245
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-236/901

7073 NDX2704807
పపరర: హహసపన షపక
భసధసవప: అల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2657
వయససస:19
లస: పప

7053 NDX2716728
పపరర: ససతనరరమయఖ వపదదసత

94-245/470

7056 AP151000465498
పపరర: పసదదయఖ ఆమభదనలపరటట

94-245/474

7059 NDX3064409
పపరర: షబబర షపక

94-244/1393

తసడడ:డ అబభదల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2654
వయససస:42
లస: పప
94-245/1239

7062 NDX3119450
పపరర: హససన షపక

94-244/1394

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/477

7065 MLJ3379757
పపరర: రహమత బ షపక

94-245/478

భరస : అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:71
లస: ససస స
94-245/480

7068 NDX0881508
పపరర: ఆససమభన షపక�

94-245/481

తసడడ:డ అకబర�
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:34
లస: పప
94-245/483

తసడడ:డ అబభదలలర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:41
లస: పప
94-245/1240

94-245/467

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజ
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబభదలలర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:40
లస: పప
7072 NDX3141801
పపరర: ననరర షపక

94-245/472

తసడడ:డ ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలర
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:29
లస: పప
7069 MLJ3379369
పపరర: అకబర షపక

7061 NDX2822062
పపరర: మసరసణణ షపక

7050 NDX2116755
పపరర: కకశశర కసకఅలల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వపదదసత
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:32
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2654
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలర బబబభ చవశకలల
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:33
లస: ససస స
7066 NDX1048636
పపరర: ఖలజజ షపక

94-245/469

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2654
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2654
వయససస:42
లస: పప
7063 NDX2161487
పపరర: రమల దతవ చవశకలల

7058 NDX3064136
పపరర: మసరసన షపక

94-245/464

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసకఅలల
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలరరక
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:86
లస: పప
7060 NDX2822054
పపరర: షబర షపక

94-245/466

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:29
లస: పప

94-245/471 7055 AP151000465634
7054 NDX0960807
పపరర: వనoకట ససబబబరరవప గగలర పపడడ
పపరర: శరససన నసదదపరటట

7047 NDX0390666
పపరర: వనసకటరమణ గభసజ

భరస : దననమమరరస
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వపదదసత
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:28
లస: పప

7057 MLJ3379930
పపరర: ఏసస నసదదపరటట

94-245/463

భరస : అమర భబషర�
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసదదయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2653
వయససస:56
లస: ససస స
7051 NDX2716744
పపరర: కకసడల రరవప వపదదసత

7046 NDX0392142
పపరర: షరజహన� షపక�

7071 NDX1953299
పపరర: ననగరశశర రరవప కరటట

94-245/484

తసడడ:డ పప లయఖ కరటట
ఇసటట ననస:81-24-2656
వయససస:56
లస: పప
94-235/840

7074 NDX1384163
పపరర: ననగమలలర శశరర నసదదపరటట

94-245/485

భరస : మష నసదదపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2657
వయససస:27
లస: ససస స
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7075 NDX2301646
పపరర: చననమలకయ అమభదనలపరటట

94-245/486

తసడడ:డ పసదదయఖ అమభదనలపరటట
ఇసటట ననస:81-24-2658
వయససస:23
లస: ససస స
7078 NDX2824191
పపరర: మనశర నలలకలరరస

94-245/1241

7079 NDX0748012
పపరర: జబబదన బబగస షపక

94-245/491

తసడడ:డ ఫయలజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:24
లస: ససస స

7082 NDX2301562
పపరర: యలససన ససలలసనన షపక

94-245/494

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:38
లస: ససస స

7085 AP151000465501
పపరర: షరహహననబబగస షపక

94-245/497

తసడడ:డ ఖలజజమహహదద న షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:45
లస: పప

7088 AP151000465500
పపరర: ఫయలజ భబషర షపక�

తలర : మభన రతన రరడడ కకలర స గగటర
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:23
లస: ససస స

7091 NDX2822120
పపరర: ననగమణణ కకలర స కకసడ

94-245/1244

7094 NDX1048495
పపరర: అనసనరఖ మరరసస

94-245/495

94-245/501

7097 NDX3252913
పపరర: శకనవరససలల ఏటటమమ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగనసగసటర
ఇసటట ననస:81-24-2664
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ ఏటటమమ
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:43
లస: పప

7099 NDX3176260
పపరర: శరసత ఏటటమమ

7100 NDX3100054
పపరర: ససరరపపరస మభనరర షపక

94-241/1210

భరస : శకనవరససలల ఏటటమమ
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:34
లస: ససస స

94-245/498

7103 NDX3233558
పపరర: సరవతడ మమడడద
భరస : చన వనసకట రమణ మమడడద
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:56
లస: ససస స

7083 NDX2301430
పపరర: పరరశత కకలర సగభసట

94-245/493

7086 NDX2301364
పపరర: శవరరరడడడ కకలర సగభసట

94-245/496

7089 NDX2699841
పపరర: పరరశత కకలలమరసటబర

94-245/1104

భసధసవప: శవ రరడడడ కకలలమరసటబర
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/1242

7092 NDX2833374
పపరర: షరగఫ మహకద షపక

94-245/1243

తసడడ:డ మహమమబ ససబబన మహమద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:18
లస: పప
94-245/499

7095 NDX1576117
పపరర: ననగలకడక మలరరసస

94-245/500

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2662
వయససస:66
లస: ససస స
94-218/974

7098 NDX3045929
పపరర: ససరరపపరస మభనర షపక

94-235/920

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:30
లస: ససస స
94-244/1395

భరస : సయద కహర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/1246

94-245/490

తసడడ:డ మభనరతననరరడడ కకలర సగభసట
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-24-2662
వయససస:49
లస: ససస స

7096 NDX2410397
పపరర: గణణష కలమలర గగనసగసటర

7080 NDX0748004
పపరర: మభకకసయలర షపక

భరస : శవరరరడడడ కకలర సగభసట
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరడడడ కకలర స కకసడ
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫయలజ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:24
లస: పప

94-245/492

తసడడ:డ ఖలజజమయల� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:54
లస: పప
94-245/1105

94-245/488

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:81-24-2660
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఫయలజ భబషర
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:44
లస: ససస స

7087 NDX2500510
పపరర: జలలన షపక

7102 NDX3152873
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-245/489

తసడడ:డ ఫయలజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2661
వయససస:25
లస: ససస స

7084 NDX2246213
పపరర: మభనన రర షపక

7077 NDX0880666
పపరర: రజయల షపక� shaik

తలర : జలలన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2658
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మభకకసయలర
ఇసటట ననస:81-24-2660
వయససస:41
లస: ససస స

7081 NDX1908112
పపరర: రరజశస షపక

7093 NDX2822104
పపరర: ఖజ షపక

94-245/487

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-24-2658
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దతవ దనస నలలకలరరస
ఇసటట ననస:81-24-2658
వయససస:22
లస: ససస స

7090 NDX2699452
పపరర: శవ రరడడడ కకలర స గమటర

7076 NDX1030915
పపరర: ధనరరజపలల మరరయమక

7101 NDX3052404
పపరర: చనన వనసకట రమణ మమడడద

94-245/1245

తసడడ:డ పసదద వనసకట రసగనన మమడడద
ఇసటట ననస:81-24-2666
వయససస:60
లస: పప
94-245/1339

7104 NDX0833269
పపరర: గరలస రజన

94-245/502

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:81-24-2668
వయససస:35
లస: ససస స
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7105 AP151000465297
పపరర: బబలసరసశత పప లశశటట

94-245/503

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2668
వయససస:41
లస: ససస స
7108 NDX2248201
పపరర: ససభదడ తతట

94-244/1174

94-245/508

94-245/511

94-245/514

94-245/517

7115 NDX2500502
పపరర: గణణష ఆకలల

7118 NDX2129725
పపరర: గసగ కసకణనల

7121 NDX2103992
పపరర: లకడక ననరరయణ కసకణనల

94-245/520

7124 NDX2590651
పపరర: ధనలకడక భబవరగ శశటట

94-245/512

94-245/507

7113 NDX1048982
పపరర: రరజ ఆకలల

94-245/510

7116 NDX0568881
పపరర: శకనస ఆకలల

94-245/513

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2672
వయససస:30
లస: పప
94-245/515

7119 NDX2104016
పపరర: రరవపలమక కసకణనల

94-245/516

భరస : వనసకయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:54
లస: ససస స
94-245/518

7122 NDX2104008
పపరర: వనసకయఖ కసకణనల

94-245/519

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:60
లస: పప
94-145/727

భరస : వనసకట రమలరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/522

7110 NDX1047356
పపరర: మసర నసదదపరటట

తసడడ:డ బబలకకటట
ఇసటట ననస:81-24-2670
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రతనస pogarti
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:71
లస: పప
7126 NDX2247237
పపరర: వనసకట రమఖ భవరరశశటట

94-245/509

భరస : ఏడడకకసదలల కసకణనల
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ pogarti
ఇసటట ననస:81-24-2674
వయససస:64
లస: ససస స
7123 AP151000465153
పపరర: వనసకటసరశమ పప గరరస pogarti

7112 NDX1048800
పపరర: పరరశత ఆకలల

94-245/505

తసడడ:డ ససచదసలల
ఇసటట ననస:81-24-2669
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:81-24-2672
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2672
వయససస:52
లస: పప
7120 AP151000465220
పపరర: వనసకటరతనస పప గరరస pogarti

94-245/506

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-24-2670
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2672
వయససస:48
లస: ససస స
7117 NDX1176924
పపరర: శవయఖ ఆకలల

7109 NDX1176676
పపరర: మభభన షపక

7107 NDX2148444
పపరర: ఫణణ కలమలర పప లశశటట

తసడడ:డ వశశశవసశర రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2668
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2669
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసర
ఇసటట ననస:81-24-2669
వయససస:59
లస: పప
7114 NDX1176643
పపరర: లకడక అకలల

94-245/504

భరస : ఆదయఖ�
ఇసటట ననస:81-24-2668
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:81-24-2669
వయససస:35
లస: ససస స
7111 NDX1047612
పపరర: ససచదసలల నసదదపరటట

7106 NDX0833434
పపరర: గగరసటర అసజమక�

7125 NDX2471340
పపరర: ననగరరజ భవరరశశటట

94-245/521

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:20
లస: పప

94-245/523 7128 MLJ1897735
7127 NDX2247492
పపరర: వనసకట ననగ వరలకడక భవరరశశటట
పపరర: వవసకట రరమ రరవప భవరరషసటట

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర bhavrisheyty
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:45
లస: పప

7129 NDX2823961
పపరర: ధన లకడక భబవరగ శశటట

7130 NDX2042364
పపరర: గభల జజర షపక

7131 NDX2042448
పపరర: అమన అహకద షపక

94-245/1247

భరస : వనసకట రరవప భబవరగ శశటట
ఇసటట ననస:81-24-2675
వయససస:38
లస: ససస స
7132 NDX2042331
పపరర: ఆరరఫ అహకద షపక
తసడడ:డ మతన అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:31
లస: పప

94-245/524

భరస : మతన అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/526

7133 NDX2042398
పపరర: మతన అహకద షపక
తసడడ:డ ఆదస షరఫస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:52
లస: పప

94-245/646

94-245/525

తసడడ:డ మతన అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:30
లస: పప
94-245/527

7134 NDX2517167
పపరర: కరరషరక భబనస షపక

94-245/528

భరస : అమన అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: గగససయ షపక
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94-245/1346

భరస : ఆరగఫ అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2677
వయససస:28
లస: ససస స
7138 NDX0568816
పపరర: మహబమబ సయఖద sayed

94-245/531

94-244/1436

94-245/536

94-245/539

94-245/542

94-245/544

భరస : అనశర బబషర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2684
వయససస:25
లస: ససస స
7156 NDX0825869
పపరర: షపక మహబమబ� shaky

94-245/547

భరస : మసరసన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2684
వయససస:70
లస: ససస స
7159 AP151000465368
పపరర: నజమమన షపక

భరస : ఖలసససబ
ఇసటట ననస:81-24-2685/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-245/534

7143 NDX2136696
పపరర: ఫరతమల షపక

94-245/535

7145 NDX1176890
పపరర: మదనర షపక shaik

భరస : ఘన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:64
లస: ససస స
94-245/537

7148 NDX1384130
పపరర: బబషర షపక shaik

7151 NDX0569293
పపరర: ససభబన షపక� shaik

94-245/550

94-245/540

7149 NDX2136704
పపరర: ఘన ససచదన షపక

94-245/543

7152 NDX2823805
పపరర: ఇరరరన షపక

తసడడ:డ వల� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2683
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2683
వయససస:18
లస: పప

94-245/545
7154 NDX1609405
పపరర: కలమలరర చననమలకయ కకపపలల
koppula
భరస : భబసకర రరవప kopoula
ఇసటట ననస:81-24-2684
వయససస:48
లస: ససస స

7155 NDX0937383
పపరర: కరగమభన షపక
భరస : జజన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2684
వయససస:52
లస: ససస స

7157 NDX0823773
పపరర: షపక అనశర� shaik

7158 NDX1384148
పపరర: మజజ షపక

7160 NDX2427672
పపరర: రరమభ ససరసదనసస

7163 NDX1127794
పపరర: గగరర ఖలససస సయఖద sayad
తసడడ:డ గగతస kkhasim sayad
ఇసటట ననస:81-24-2685/1
వయససస:46
లస: పప

94-245/538

94-245/541

తసడడ:డ బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:66
లస: పప

94-245/548

94-245/1248

94-245/546

94-245/549

భరస : అజజస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2685
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/551

తసడడ:డ వరరసరశమ ససరసదనసస
ఇసటట ననస:81-24-2685
వయససస:49
లస: పప
94-245/553

7146 NDX0960740
పపరర: యలససన షపక
తసడడ:డ ఖలససస shaik
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2684
వయససస:30
లస: పప

భరస : గఫర
ఇసటట ననస:81-24-2685
వయససస:51
లస: ససస స
7162 NDX0390427
పపరర: షమమ సయఖద

94-245/533

తసడడ:డ బబష shaik
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససభబన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2683
వయససస:32
లస: ససస స
7153 NDX1576133
పపరర: షరహహదన షపక shaik

7140 MLJ3379021
పపరర: చనన మహబమబ సయఖద
sayed
తసడడ:డ చనన బభడత సయఖద sayed
ఇసటట ననస:81-24-2680
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఘన ససచదన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఘన ససచదన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:29
లస: పప
7150 NDX0569285
పపరర: మమత షపక shaik

7142 NDX1047034
పపరర: ననర షపక shaik

94-245/530

94-245/532

భరస : షరగఫ shaik
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:22
లస: పప
7147 NDX1176882
పపరర: బభడత షపక

7139 MLJ3379906
పపరర: మసరసనబ సయఖద

7137 NDX0568840
పపరర: బబజబ సయఖద

భరస : సయఖద sayed
ఇసటట ననస:81-24-2679
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలబభ సయఖద sayad
ఇసటట ననస:81-24-2680
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2681
వయససస:22
లస: పప
7144 NDX2410421
పపరర: సమర షపక

94-245/529

భరస : జజన sayad
ఇసటట ననస:81-24-2678
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల sayed
ఇసటట ననస:81-24-2679
వయససస:61
లస: ససస స
7141 NDX3296035
పపరర: సమర షపక

7136 MLJ3379112
పపరర: సరరబ షపక

7161 NDX0825273
పపరర: షపక మసరసన� shaik

94-245/552

తసడడ:డ హహసపసన� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2685
వయససస:75
లస: పప
94-245/554

7164 NDX0018507
పపరర: సశపన పచచల

94-245/555

భరస : వనసకట రరవప పచచల
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:29
లస: ససస స
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94-245/556

భరస : వరససదతవ రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:32
లస: ససస స
7168 NDX1576158
పపరర: వనసకట రరవప పచచల

94-245/559

94-245/562

94-245/565

94-218/833

94-245/568

94-245/1250

94-245/572

భరస : మహమకద యభసఫ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:25
లస: ససస స

7178 NDX3117108
పపరర: నజమ పరవన పటబన

7181 AP151000465312
పపరర: జనతతన షపక

7184 NDX0826107
పపరర: షపక మభబనన

7187 NDX2427631
పపరర: ససధన షపక

94-245/575

7190 MLJ3379104
పపరర: అబభదల సయఖద

94-244/1396

7193 NDX2247435
పపరర: జజన బబగస షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:25
లస: ససస స

7173 AP151000465314
పపరర: అవరబ షపక

94-245/564

7176 NDX3116498
పపరర: అసమల షపక

94-218/832

7179 NDX1786609
పపరర: బషసర మహమకద

94-245/567

తసడడ:డ రరజవరన మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/569

7182 NDX3119377
పపరర: మమలలల పటబన

94-245/1249

తసడడ:డ లలలఖలన పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:40
లస: పప
94-245/570

7185 NDX1177013
పపరర: సరజదన షపక

94-245/571

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:43
లస: ససస స
94-245/573

7188 NDX2427656
పపరర: ససభబన షపక

94-245/574

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:22
లస: పప
94-245/576

తసడడ:డ మసరసనశల shaik
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:41
లస: పప
94-245/578

94-245/561

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:25
లస: పప
7192 NDX2097864
పపరర: షరరఫపన షపక

94-245/566

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:43
లస: ససస స
7189 NDX1127828
పపరర: హహహజజష భబషర షపక

7175 NDX0569343
పపరర: ఆశ షపక

7170 NDX0738781
పపరర: కకషషకలమలరర వరకలమలర

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరలరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జలలన బబష షపక జలలన బబష
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:39
లస: ససస స
7186 NDX2097831
పపరర: జహహద షపక

94-245/563

భరస : మమలలల పటబన
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రహహమలన మహమకద
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:31
లస: ససస స
7183 NDX3212438
పపరర: శరరకల షపక

7172 AP151000465270
పపరర: సరబఖలన షపక

94-245/558

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2688
వయససస:20
లస: పప
7180 NDX1786682
పపరర: నససమల మహమకద

94-245/560

భరస : వల
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బభడతన
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:61
లస: పప
7177 NDX3132933
పపరర: ఇశరక అహమద షపక

7169 MLJ1892330
పపరర: పడభబకరరరవప ఉసడనడసస

7167 NDX0018465
పపరర: వరససదతవరరజ పరటటబసడర

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భబషష� shaik
ఇసటట ననస:81-24-2687
వయససస:40
లస: ససస స
7174 MLJ3379138
పపరర: వల షపక

94-245/557

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2686
వయససస:39
లస: పప
7171 NDX0569244
పపరర: బబజ షపక� shaik

7166 MLJ1892256
పపరర: మలలర శశరర ఉసడనడసస

7191 NDX2098060
పపరర: జజన బబషర షపక

94-245/577

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2689
వయససస:48
లస: పప
94-245/579

7194 NDX1062512
పపరర: రమజ షపక

94-245/580

భరస : ఆషడఫ అల
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:28
లస: ససస స
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94-245/581

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:36
లస: ససస స
7198 NDX2161545
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-245/584

94-245/587

94-245/590

94-245/593

94-245/1252

94-244/1175

94-244/1397

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:48
లస: ససస స

7208 AP151000465162
పపరర: మహబమబ ససభబన

7211 SQX2076115
పపరర: ససభబన షపక

7214 MLJ1896133
పపరర: సలమమన షపక

7217 NDX1127810
పపరర: హససనన షపక

94-245/597

7220 NDX0826214
పపరర: ససఖనస ససజజత

94-245/594

7223 MLJ3379120
పపరర: షసషరద� మహమకద�
భరస : రఫస� �
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:50
లస: ససస స

7203 NDX1231505
పపరర: యషయ అసబటట

94-245/589

7206 NDX0739276
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-245/592

7209 NDX3070240
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-245/1251

తసడడ:డ పసదద బబజత షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:63
లస: పప
95-65/1194

7212 NDX2386779
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-245/657

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691,INDIRAGANDHI NA
వయససస:55
లస: ససస స
94-244/1176

7215 MLJ1887348
పపరర: మహకదనరషర షపక

94-244/1177

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:38
లస: పప
94-245/595

7218 NDX2136712
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

94-245/596

భరస : ఖలజజ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:32
లస: ససస స
94-245/598

భరస : వరరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:35
లస: ససస స
94-245/600

94-245/586

తసడడ:డ షరవల
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబభదల రహమలన�
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:35
లస: ససస స
7222 MLJ3379534
పపరర: సరవతడ మమడడద

94-245/591

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:46
లస: పప
7219 NDX0825000
పపరర: షపక రహహమ�

7205 MLJ1897818
పపరర: అషరడఫ అల షపక

7200 NDX1788456
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ నతననవయభలల
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహమకదనర
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:33
లస: ససస స
7216 NDX2987683
పపరర: బబబభనన షపక

94-245/588

తసడడ:డ బబజద బ
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:55
లస: ససస స
7213 NDX0338061
పపరర: ససలలసనన షపక

7202 NDX0726851
పపరర: అబభదనబ షపక

94-245/583

తసడడ:డ జహసగగర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నజమభలర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:44
లస: పప
7210 NDX3087269
పపరర: ఖససస బ షపక

94-245/585

తసడడ:డ రహహససరహహబ
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:33
లస: పప
7207 NDX1788548
పపరర: జహసగగర బబషర షపక

7199 NDX1384098
పపరర: హబభబబభన షపక

7197 NDX1788431
పపరర: సబర షపక

భరస : జహసగగర బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:29
లస: పప
7204 NDX0824888
పపరర: మహమకద యమససఫ�

94-245/582

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2691
వయససస:55
లస: ససస స
7201 NDX2247286
పపరర: ససభబన షపక

7196 NDX1384106
పపరర: జజన బబగస షపక

7221 NDX0824904
పపరర: బబ డడడ చననమలకయ

94-245/599

భరస : మరరయనన
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/601

7224 NDX1061753
పపరర: రసగమక జలగ

94-245/602

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:59
లస: ససస స
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7225 NDX1176981
పపరర: సరబబరరననసర సయఖద

94-245/603

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:65
లస: ససస స
7228 NDX0824763
పపరర: బబ డడడ మరరయనన

94-245/607

94-245/610

94-245/1254

94-245/613

94-245/616

94-245/618

94-245/621

భరస : సరరలర జజన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:69
లస: ససస స

7238 AP151000465812
పపరర: ఆససయల షపక shaik

7241 NDX2807683
పపరర: మహబమబ బబష షపక

7244 NDX1047927
పపరర: ఖలజజబ షపక

7247 NDX2823979
పపరర: కరరమభలర షపక

94-218/748

7250 NDX1605007
పపరర: షరహహన షపక shaik

94-245/614

7253 MLJ1890359
పపరర: మర మహబమబ షపక
తసడడ:డ కలరరరద shaik
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:32
లస: పప

7233 NDX2987667
పపరర: షకకర షపక

94-245/1253

7236 NDX1062538
పపరర: తన జల షపక shaik

94-245/612

7239 NDX0824805
పపరర: షపక యమససఫ�

94-245/615

తసడడ:డ వల�
ఇసటట ననస:81-24-2693
వయససస:31
లస: పప
94-218/834

7242 NDX2117605
పపరర: మజజయ ర షపక

94-245/617

భరస : యలససన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/619

7245 NDX1061746
పపరర: బబబభ షపక

94-245/620

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:31
లస: పప
94-245/1256

7248 NDX2824183
పపరర: మహబమబ బబష షపక

94-245/1257

తసడడ:డ హహసపన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:20
లస: పప
94-245/622

భరస : రషసద అమకన shaik
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:26
లస: ససస స
94-245/624

94-245/609

తసడడ:డ అసకతషలర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2693
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:21
లస: పప

భరస : మర మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:39
లస: ససస స
7252 NDX1400191
పపరర: మలగభబభనషర షపక

94-245/1255

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదదన
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:79
లస: పప
7249 NDX2661023
పపరర: హససన షపక

7235 NDX2987840
పపరర: కలలశర షపక

7230 NDX1787367
పపరర: బబబభ షపక

భరస : బబబభనన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-24-2694
వయససస:29
లస: ససస స
7246 NDX1047539
పపరర: ఖలల షపక

94-245/611

భరస : హసకతషలలర shaik
ఇసటట ననస:81-24-2693
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసరకనర రగఫ shaik
ఇసటట ననస:81-24-2693
వయససస:51
లస: పప
7243 NDX1061704
పపరర: ఫరతమల షపక

7232 NDX0881540
పపరర: మలబభససభబన షపక

94-245/605

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబబభనన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:21
లస: పప

భరస : యమససఫ�
ఇసటట ననస:81-24-2693
వయససస:29
లస: ససస స
7240 AP151000465811
పపరర: హసకతషలలర షపక shaik

94-245/608

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబబభనన షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:22
లస: పప
7237 NDX0824862
పపరర: షపక బషసరరన�

7229 NDX2136647
పపరర: ఖలజజ వరల సయఖద

7227 NDX2410447
పపరర: అససఫ షపక

తసడడ:డ అయమబ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరషసద సయఖద
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ జలగ
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:56
లస: పప
7234 NDX2987774
పపరర: ఆరగఫ షపక

94-245/604

తసడడ:డ ఇకరబల�
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:81-24-2692
వయససస:35
లస: పప
7231 NDX1384114
పపరర: కకటయఖ జలగ

7226 NDX0825067
పపరర: షపక ససభబన�

7251 NDX1062504
పపరర: షమమ షపక shaik

94-245/623

తసడడ:డ కలరగరద shaik
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/626

7254 NDX0943050
పపరర: షరజజదద షపక

94-245/627

తసడడ:డ ఖసరగరద shaik
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:33
లస: పప
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7255 NDX1384080
పపరర: రషసద అహమద షపక shaik

94-245/628

తసడడ:డ అబభదల హహససచసన షపక shaik
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:34
లస: పప
7258 NDX2892008
పపరర: ననగ భమషణస వలలభపపడపప

94-245/1259

94-245/1260

94-245/632

తసడడ:డ ఆల
ఇసటట ననస:81-24-2722
వయససస:30
లస: పప
7267 NDX2161560
పపరర: ననగమర బబజ షపక

94-245/635

94-245/638

94-245/641

94-245/645

భరస : బబబభ� �
ఇసటట ననస:81-24-2788/1
వయససస:42
లస: ససస స
7282 MLJ3379898
పపరర: బబబభ� సయఖద�
తసడడ:డ మహహదద� �
ఇసటట ననస:81-24-2788/1
వయససస:53
లస: పప

7265 NDX1030154
పపరర: బబజ షపక

7266 NDX2099944
పపరర: రరజజశన షపక

7268 NDX1010321
పపరర: జలలన షపక

7271 NDX1061985
పపరర: ఆయయషర షపక

7274 AP151000465553
పపరర: మలబభససభబన షపక�

7277 NDX1577446
పపరర: పదక జజనకక

7280 MLJ3379617
పపరర: ఆదదలకడక� చవరకలల�

94-245/633

7283 NDX2064194
పపరర: ససభబన బ షపక
తలర : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-25-2104\2
వయససస:49
లస: ససస స

94-245/631

94-245/634

భరస : ననగమర బబజ
ఇసటట ననస:81-24-2722/6
వయససస:25
లస: ససస స
94-245/636

7269 NDX1231927
పపరర: ససబబన షపక

94-245/637

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:81-24-2722/54
వయససస:43
లస: పప
94-245/639

7272 NDX0881615
పపరర: హససనన షపక�

94-245/640

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:81-24-2722/145
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/642

7275 MLJ1893411
పపరర: పరఖరరజజన షపక

94-245/644

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-24-2722/145
వయససస:58
లస: పప
94-245/647

7278 NDX1577453
పపరర: శశఖర జజనకక

94-245/648

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజనకక
ఇసటట ననస:81-24-2788
వయససస:35
లస: పప
94-245/650

భరస : బభలర యఖ� �
ఇసటట ననస:81-24-2788/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-245/652

94-245/1106

7263 NDX2301547
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ భబజ షపక
ఇసటట ననస:81-24-2707
వయససస:21
లస: పప

భరస : శశఖర జజనకక
ఇసటట ననస:81-24-2788
వయససస:30
లస: ససస స
94-245/649

7260 NDX2691178
పపరర: అసకమక రరవప చలర

తలర : వనసకట రరఘవమక కకసడ దనసస
ఇసటట ననస:81-24-2698/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:81-24-2722/145
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-24-2722/176
వయససస:59
లస: ససస స
7279 MLJ1894203
పపరర: షసషరద� సయఖద�

94-245/1261

తసడడ:డ సలలసబబషర
ఇసటట ననస:81-24-2722/145
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:81-24-2722/145
వయససస:35
లస: ససస స
7276 NDX1009588
పపరర: భబనస షపక

7262 NDX2824175
పపరర: కవత పపరష కకసడ దనసస

94-245/1258

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:81-24-2698/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-24-2722/8
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటట సనరఖసరరజ
ఇసటట ననస:81-24-2722/93
వయససస:35
లస: ససస స
7273 NDX0833236
పపరర: షపక హససనన�

94-245/630

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-24-2722/4
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:81-24-2722/6
వయససస:29
లస: పప
7270 NDX1046952
పపరర: అరరణ నననపపరరజ

7259 AP151000465202
పపరర: బబజజన షపక

7257 NDX3162807
పపరర: బబజజన షపక

భరస : కలరగరద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఖరగరద షపక
ఇసటట ననస:81-24-2696
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:81-24-2698/1
వయససస:44
లస: ససస స
7264 NDX1046937
పపరర: ససభబన సయఖద

94-245/629

తసడడ:డ అహమకద sayad
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:81-24-2695
వయససస:49
లస: పప
7261 NDX2815447
పపరర: వనసకట రరఘవమక చలర

7256 MLJ1886977
పపరర: మకలబల సయఖద sayd

7281 MLJ3379609
పపరర: బభలర యఖ� చవరకలల�

94-245/651

తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:81-24-2788/1
వయససస:50
లస: పప
94-218/29

7284 NDX2064202
పపరర: మసరసన వల షపక

94-218/30

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-25-2104\2
వయససస:27
లస: పప
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94-218/31

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-25-2104\2
వయససస:36
లస: పప
7288 NDX3049632
పపరర: సరగజన కలసచచ

94-244/1399

94-245/1264

94-223/1147

94-245/1085

94-245/1271

94-245/1274

7306 NDX2537108
పపరర: లకడకరరజఖస యయనసగభధటట

7301 NDX2822112
పపరర: జరగన షపక

7293 NDX2809515
పపరర: జజహహన బబగభమ షపక

94-245/1266

94-245/1267

7296 NDX2833309
పపరర: శత దతగరలల

94-245/1268

భరస : కకటటసశతరర రరవప దతగరలల
ఇసటట ననస:81-25-2698
వయససస:47
లస: ససస స
94-245/1269

7299 NDX2832582
పపరర: లకడక బసడడ

94-245/1270

భరస : వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:59
లస: ససస స
94-245/1272

7302 NDX2824159
పపరర: బబజ షపక

94-245/1273

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:31
లస: ససస స

94-245/658 7305 NDX2536886
7304 NDX2536514
పపరర: బబల కకషషస రరజ యయనసగభధటట
పపరర: లకడకరరజఖస యయనసగభధటట

94-245/659

భరస : బబల కకషషస రరజ యయనసగభధటట
ఇసటట ననస:81-25-2700
వయససస:39
లస: ససస స

94-245/660

94-245/1107
7307 NDX2612760
పపరర: సతఖ వర పడసరద రరజ
యయనసగభదత
తసడడ:డ బబలకకషననమ రరజ యయనసగభదత
ఇసటట ననస:81-25-2700
వయససస:24
లస: పప

7308 SQX1989391
పపరర: సతఖ వర పడసరద రరజ
యయనసగభడనటట
తసడడ:డ రరజ యయనసగభడనటట
ఇసటట ననస:81-25-2700
వయససస:24
లస: పప

95-202/826

94-245/662

7310 NDX2500429
పపరర: సలలక షపక

7311 NDX2500544
పపరర: గగసఖ షపక

94-245/664

భరస : మహమకద షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2704
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-25-2705
వయససస:56
లస: ససస స

7298 NDX2833077
పపరర: మసస నబ షపక

94-245/1263

తసడడ:డ వనసకట రరజ యయనసగభధటట
ఇసటట ననస:81-25-2700
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబల కకషషస రరజ యయనసగభధటట
ఇసటట ననస:81-25-2700
వయససస:39
లస: ససస స

7312 NDX2500437
పపరర: జమలల షపక

7295 NDX2832699
పపరర: కకటటశశర రరవప దతగరలల

7290 NDX2809416
పపరర: బబష షపక

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2691
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జన బబష షరయయద
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:28
లస: ససస స

7309 NDX2471332
పపరర: సలలక షపక

94-245/1265

భరస : ఊమలకరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రజక షపక
ఇసటట ననస:81-25-2699
వయససస:44
లస: పప
7303 NDX2833051
పపరర: ఆశ షరయయద

7292 NDX2808459
పపరర: బబబభ షపక

94-244/1398

తసడడ:డ మలడర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2691
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ దతగరలల
ఇసటట ననస:81-25-2698
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపర చసదడ రరవప చలర
ఇసటట ననస:81/25/2698/1
వయససస:48
లస: పప
7300 NDX2833150
పపరర: బబజ షపక

94-245/1262

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2691
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-25-2698
వయససస:21
లస: పప
7297 NDX2692473
పపరర: ఆదదననరరయణ చలర

7289 NDX2926483
పపరర: ఖలశసబ షపక

7287 NDX3054855
పపరర: శసషస ఉననషర షపక

భరస : అబభదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:81-25-2227
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : లలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2691
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:81-25-2691
వయససస:41
లస: ససస స
7294 NDX3058427
పపరర: అసకమక రరవప చలర

94-218/32

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-25-2104\2
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆదస కలసచచ
ఇసటట ననస:81-25-2364
వయససస:41
లస: ససస స
7291 NDX2803146
పపరర: రజయ షపక

7286 NDX2064210
పపరర: ససభబన షపక

94-245/663

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-25-2704
వయససస:22
లస: ససస స
94-245/665

7313 NDX2500585
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-25-2705
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:81-25-2705
వయససస:21
లస: ససస స
94-245/666

7314 NDX2600633
పపరర: చనసదదన షపక

94-245/1108

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2709
వయససస:18
లస: ససస స
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94-245/667

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-25-2710
వయససస:30
లస: పప
7318 NDX2664365
పపరర: వనసకట లకడక కకతల

94-245/1109

94-218/835

94-245/1113

భసధసవప: బభజర చసకక
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:20
లస: పప
7327 NDX2824126
పపరర: వజయలకడక చసతపలర

94-245/1277

94-245/1115

94-245/1280

94-245/671

తసడడ:డ శసకరయఖ తతట
ఇసటట ననస:81-25-20710
వయససస:51
లస: పప
7339 NDX3076668
పపరర: రవ కలమలర చలర

94-223/1148

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:26
లస: పప

7325 NDX2701068
పపరర: లకకణనస రరజ చసతపలర

7326 NDX3055589
పపరర: వజయలకడక చసతపలర

7328 NDX3093952
పపరర: సలక షపక

7331 NDX2824134
పపరర: ఇమలసబ షరయయద

7334 NDX2694255
పపరర: హహమ లత నసదదపరటట

94-245/1114

94-245/1278

94-218/749

తసడడ:డ డననయల లసక
ఇసటట ననస:81-25-2716
వయససస:29
లస: పప
94-245/1279

7332 SQX2043511
పపరర: ఇమలసబ సయద

95-202/827

భరస : కరజజ సయద
ఇసటట ననస:81-25-2716
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/1116

7335 NDX2246254
పపరర: ససత మహలకడక తతట

7337 NDX3116225
పపరర: గగససయల ససలల న షపక

7338 NDX3264884
పపరర: ఫజలలర షపక

తసడడ:డ అబభదల రహమలన పటబన
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:20
లస: ససస స

94-245/1276

7329 NDX2647980
పపరర: శరసత బబబభ లసక

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:81-25-20710
వయససస:48
లస: ససస స

7343 NDX2737682
పపరర: సరధదక పటబన

94-245/1112

భరస : శకనవరస రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:77
లస: ససస స

భసధసవప: గసగధర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:81-25-2719
వయససస:20
లస: ససస స

7340 NDX3184397
పపరర: షపక షపక

94-245/1275

7323 NDX2691939
పపరర: ననగ మణణ చసకక
భసధసవప: బభజర చసకక
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-245/1281

94-245/670

94-245/1345

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-26-27/22/64
వయససస:61
లస: పప
94-230/970

తసడడ:డ అఫసర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:22
లస: పప
94-245/1283

7320 NDX3091725
పపరర: పపరష రరవప కకతల

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ రరజ చసతలపలర
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : తజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-18
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలసజనవయభలల చలర
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:40
లస: పప
7342 NDX2731651
పపరర: బబజ షపక

94-245/1111

భరస : ఖజ షరయయద
ఇసటట ననస:81-25-2716
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ రరజ ఎరకమతష
ఇసటట ననస:81-25-2717
వయససస:18
లస: ససస స
7336 NDX2246247
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

7322 NDX2699213
పపరర: శకనవరస రరజ చసతలపలర

94-245/669

తసడడ:డ చమలరరశయల కకతల
ఇసటట ననస:81-25-2713
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-25-2715
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ దనమయయలక
ఇసటట ననస:81-25-2716
వయససస:29
లస: పప
7333 NDX2767457
పపరర: నసదదన ఎరకమతష

94-245/1110

భసధసవప: శకనవరసస చసతపలర
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:42
లస: ససస స
7330 NDX2675866
పపరర: శరసత బబబభ లసక

7319 NDX2552115
పపరర: వనసకటలకడక కకతల

7317 MLJ1890599
పపరర: సరసబశవరరవప చతరరడడ

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:81-25-2711
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపరష రరవప కకతల
ఇసటట ననస:81-25-2711
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:81-25-2714/1
వయససస:42
లస: ససస స
7324 NDX2702330
పపరర: రరబబన చసకక

94-245/668

భరస : సరసబశవరరరడడ
ఇసటట ననస:81-25-2711
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పపరష రరవప కకతల
ఇసటట ననస:81-25-2711
వయససస:43
లస: ససస స
7321 NDX3093622
పపరర: వజయలకడక చసతపలర

7316 MLJ1890789
పపరర: లకకమక చతరరడడ

7341 NDX2930774
పపరర: షపక ఖలతబ ననగభర మసరసన

94-245/1282

తసడడ:డ షపక ఖలతబ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:38
లస: పప
94-245/1284

7344 NDX3281052
పపరర: Said bi Shaik

94-245/1349

భరస : Khaja Shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722
వయససస:26
లస: ససస స
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7345 NDX1970814
పపరర: రరసజ మననజ కలమలర సససగ

94-215/848

తసడడ:డ రరస ఈశశర సససగ
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:40
లస: పప
7348 NDX2246288
పపరర: కరగమభలలర షపక

7346 NDX1061910
పపరర: జహర షపక

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-245/674

తసడడ:డ మలబభ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:50
లస: పప

7349 NDX1010354
పపరర: కరరమభలలర షపక

తసడడ:డ శక రరస ఈశశర సససగ రరమజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/4
వయససస:61
లస: పప
7357 NDX2099951
పపరర: ననగమర బ షపక

94-245/681

94-245/684

94-245/687

94-245/690

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/14
వయససస:23
లస: ససస స

7361 NDX1232222
పపరర: అబభదల ఖలదర షపక

7364 NDX1010305
పపరర: ననగభర మరరవల షపక

7367 NDX2427607
పపరర: ససభబన షపక

94-245/1290

7370 NDX2241958
పపరర: రమజజ షపక

94-245/682

7373 NDX3284320
పపరర: జమర షపక
తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/14
వయససస:31
లస: పప

7353 NDX1030642
పపరర: ఇమలసబ షపక

94-245/677

7356 NDX1010446
పపరర: ననగమర షపక

94-245/680

7359 NDX1232206
పపరర: ఖలజజ షపక

94-245/683

తసడడ:డ \ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:25
లస: పప
94-245/685

7362 NDX2246395
పపరర: షకకరర షపక

94-245/686

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/9
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/688

7365 NDX1232230
పపరర: ససబబన షపక

94-245/689

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/9
వయససస:36
లస: పప
94-245/691

7368 NDX3279494
పపరర: రరదడ పడసరద తవరరర

94-245/1348

తసడడ:డ ఢదప ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-26-2722/11
వయససస:43
లస: పప
94-2/607

భరస : బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/14
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/692

94-245/1118

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/10
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/13
వయససస:46
లస: పప
7372 NDX2246460
పపరర: మహబ షపక

94-245/679

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-26-2722/9
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగభర మరరవల
ఇసటట ననస:81-26-2722/10
వయససస:29
లస: ససస స
7369 NDX3192341
పపరర: బబజ షపక

7358 NDX1232214
పపరర: మసరసన బ షపక

7350 NDX2612455
పపరర: రరమజ సరరత దతవ

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:81-26-2722/4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:83
లస: పప

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/9
వయససస:32
లస: ససస స
7366 NDX1010214
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

94-245/676

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదల ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:53
లస: పప
7363 NDX1232248
పపరర: ఖలససస బ షపక

7355 NDX2161552
పపరర: షమస షపక

94-245/673

భరస : రరమజ మననజ కలమలర సససగ
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/6
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/8
వయససస:37
లస: ససస స
7360 NDX1232198
పపరర: ఇసరకయల షపక

94-245/675

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/4
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/678

7347 NDX1231521
పపరర: మరరవల షపక

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మలబభ
ఇసటట ననస:81-26-2722/1
వయససస:59
లస: పప

94-245/1347 7352 NDX1030840
7351 NDX3279486
పపరర: మననజ కలమలర సససగ రరమజ
పపరర: మభసతనజ షపక

7354 NDX1030907
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-245/672

7371 NDX2354645
పపరర: బబషర షపక

94-224/113

తసడడ:డ బభడత షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/14
వయససస:28
లస: పప
94-245/1355

7374 NDX2823938
పపరర: అబభదల సలస షపక

94-245/1301

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/15
వయససస:25
లస: పప
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94-245/693

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/17
వయససస:31
లస: ససస స
7378 NDX1232263
పపరర: మబన షపక

94-245/696

94-245/1357

94-245/699

94-245/702

94-245/703

94-203/721

94-245/707

భరస : బభజర
ఇసటట ననస:81-26-2722/27
వయససస:49
లస: ససస స

7388 NDX2824209
పపరర: మహబమబ బబష షపక

7391 NDX0960997
పపరర: ఆరరఫ షపక

7394 NDX2819837
పపరర: సరధదక షపక

7397 NDX0960682
పపరర: బబబ పఠరన

94-245/710

7400 NDX0960922
పపరర: అమనన షపక

94-245/1306

7403 NDX1232271
పపరర: ననగలకడక బబ ససకకసడ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-26-2722/27
వయససస:50
లస: ససస స

7383 NDX0960831
పపరర: మరరర వల షపక

94-245/698

7386 NDX0960898
పపరర: దరరయలబ షపకరక

94-245/701

7389 NDX2833283
పపరర: ఖమరర హ షపక

94-245/1307

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/22
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/704

7392 NDX0960708
పపరర: కరగమభన షపక

94-245/705

తసడడ:డ బబబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/24
వయససస:32
లస: ససస స
94-239/1152

7395 NDX1232081
పపరర: సరధదకర పటబన

94-245/706

తసడడ:డ అబభదల రరహకన
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:25
లస: ససస స
94-245/708

7398 NDX2500577
పపరర: అబభదల ఖలదర పఠరన

94-245/709

తసడడ:డ అబభదల రరహమలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:20
లస: పప
94-245/711

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/26
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/713

94-245/1340

భరస : శలలర బభడత
ఇసటట ననస:81-26-2722/21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆదo
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదనo
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:39
లస: పప
7402 NDX0738526
పపరర: పరగశన సయఖద

94-245/700

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబభదల రహహమన
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:34
లస: ససస స
7399 NDX0960864
పపరర: అబభదల రహహమన పఠరన

7385 NDX2246619
పపరర: మహహషర షపక

7380 NDX3235520
పపరర: అపసర షపక

తసడడ:డ ఆదo
ఇసటట ననస:81-26-2722/19
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/24
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/25
వయససస:29
లస: పప
7396 NDX0960625
పపరర: రజమల పఠరన

94-245/697

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/22
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/24
వయససస:29
లస: ససస స
7393 NDX2927374
పపరర: బబజ షపక

7382 NDX0960856
పపరర: హయఖద బ షపక

94-245/695

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/18
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/20
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖనమ
ఇసటట ననస:81-26-2722/21
వయససస:37
లస: పప
7390 NDX0960815
పపరర: ఫరతమల షపక

94-245/1120

భరస : ఆదo
ఇసటట ననస:81-26-2722/19
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరర వల
ఇసటట ననస:81-26-2722/19
వయససస:64
లస: పప
7387 NDX0960633
పపరర: శలలర బభడత షపక

7379 NDX2574705
పపరర: మసరసన వల షపక

7377 NDX1384346
పపరర: బబషర సయఖద

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-26-2722/17
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/18
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/18
వయససస:18
లస: ససస స
7384 NDX0960880
పపరర: ఆదo

94-245/694

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/17
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/18
వయససస:36
లస: ససస స
7381 NDX3299716
పపరర: అపసర షపక

7376 NDX0960658
పపరర: సరమలమ జఖo పచలర

7401 NDX0960849
పపరర: ఖలజజ షపక

94-245/712

తసడడ:డ ససలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/26
వయససస:46
లస: పప
94-245/714

7404 NDX1232305
పపరర: శకనవరసరరవప బబ ససకకసడ

94-245/715

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-26-2722/27
వయససస:29
లస: పప
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7405 NDX1232289
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ ససకకసడ

94-245/716

తసడడ:డ ససచదయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/27
వయససస:53
లస: పప
7408 NDX2246387
పపరర: ససచదన షపక

94-245/719

94-245/1308

94-245/724

94-245/727

94-245/730

94-245/733

94-245/736

తసడడ:డ వల బబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/47
వయససస:35
లస: పప

7418 NDX1010636
పపరర: ననరర హన షపక

7421 NDX1030675
పపరర: అకబర బబషర షపక

7424 NDX0961011
పపరర: జహహదన షపక

7427 NDX2246296
పపరర: కమల బబషర సహహక

94-245/739

7430 NDX2466506
పపరర: మహహజజబన షపక

94-245/728

7433 NDX0825455
పపరర: మగల మసరసన�
భరస : వల భబషర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/48
వయససస:51
లస: ససస స

7413 NDX1010685
పపరర: కలమలరర వడతడ

94-245/723

7416 NDX1384270
పపరర: సదనశవ రరవప వడతడ

94-245/726

7419 NDX1010594
పపరర: అసమత షపక

94-245/729

తసడడ:డ అబభదల నబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/35
వయససస:49
లస: పప
94-245/731

7422 NDX2161495
పపరర: రమజ పఠరన

94-245/732

భరస : కరగమభదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:81-26-2722/37
వయససస:51
లస: ససస స
94-245/734

7425 NDX1010503
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-245/735

భరస : బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/38
వయససస:77
లస: ససస స
94-245/737

7428 NDX1330596
పపరర: రసనల బబగ మరరర

94-245/738

తసడడ:డ షపర అల మరరర
ఇసటట ననస:81-26-2722/39
వయససస:42
లస: పప
94-245/740

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/42
వయససస:35
లస: ససస స
94-245/742

94-245/721

తసడడ:డ పదకననభస
ఇసటట ననస:81-26-2722/32
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/39
వయససస:25
లస: పప

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/42
వయససస:35
లస: ససస స
7432 NDX1384361
పపరర: ఫరగద మగల

94-245/725

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/38
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసనల బబగ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/39
వయససస:38
లస: ససస స
7429 NDX0738625
పపరర: సయద జహహరర

7415 NDX1384288
పపరర: రరజ వడతడ

7410 NDX1232321
పపరర: ననరరయణ గభరకస

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/32
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/36
వయససస:49
లస: పప

భరస : చనన బబషర షసచక
ఇసటట ననస:81-26-2722/37
వయససస:68
లస: ససస స
7426 NDX0825190
పపరర: యమ సరధదక�

94-245/722

భరస : అసమత
ఇసటట ననస:81-26-2722/35
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అకబర బబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/36
వయససస:44
లస: ససస స
7423 NDX1010495
పపరర: ఖతషన బ షపక

7412 NDX2500643
పపరర: శరగష వడతడ

94-245/718

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/31
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/32
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసకత షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/35
వయససస:25
లస: ససస స
7420 NDX1030097
పపరర: జరచతషన షపక

94-245/720

తసడడ:డ రరజ వడతడ
ఇసటట ననస:81-26-2722/32
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ కలమలరర వడచడ
ఇసటట ననస:81-26-2722/32
వయససస:23
లస: పప
7417 NDX1384353
పపరర: షబబన షపక

7409 NDX0960609
పపరర: శసకరమక గభరకo

7407 NDX2246346
పపరర: హబబభలలర షపక

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/30
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-26-2722/31
వయససస:69
లస: ససస స

భసధసవప: ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/31
వయససస:18
లస: పప
7414 NDX2148402
పపరర: గగపస వడచడ

94-245/717

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/30
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/30
వయససస:39
లస: పప
7411 NDX2843118
పపరర: బబష షపక

7406 NDX2246379
పపరర: సరహహనన షపక

7431 NDX2466498
పపరర: జజన బబష షపక

94-245/741

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/42
వయససస:35
లస: పప
94-245/743

7434 NDX1384395
పపరర: పకకర షపక

94-245/744

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/49
వయససస:52
లస: ససస స
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94-245/745

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/49
వయససస:29
లస: పప
7438 NDX1010669
పపరర: జజనబబగస షపక

94-245/748

94-245/751

94-245/753

94-245/1312

94-245/756

94-245/759

94-245/1314

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసటటకరసపప
ఇసటట ననస:81-26-2722/62
వయససస:20
లస: ససస స

7448 NDX1231950
పపరర: మలలసబ షపక

7451 NDX2410488
పపరర: లతబ షపక

7454 NDX1010461
పపరర: మసరసన బ షపక

7457 NDX1010610
పపరర: జజన బ సయఖద

94-245/763

7460 NDX1046895
పపరర: మకరసదర షపక

94-245/754

7463 NDX3136082
పపరర: బబజ షపక
భరస : ననగభర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722-64
వయససస:37
లస: ససస స

7443 NDX1232347
పపరర: ననరర హ షపక

94-245/752

7446 NDX2824118
పపరర: రహమతషలలర షపక

94-245/1311

7449 NDX2423929
పపరర: ససభబన షపక

94-245/755

తసడడ:డ ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/54
వయససస:43
లస: పప
94-245/757

7452 NDX1232370
పపరర: షకకల షపక

94-245/758

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/55
వయససస:41
లస: ససస స
94-245/760

7455 NDX2911493
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/1313

తసడడ:డ బభడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/56
వయససస:72
లస: పప
94-245/761

7458 NDX1047083
పపరర: ఆల సయఖద

94-245/762

తసడడ:డ కరగససర
ఇసటట ననస:81-26-2722/57
వయససస:62
లస: పప
94-245/764

తసడడ:డ అలలరవపదదదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/60
వయససస:35
లస: ససస స
94-245/1315

94-245/750

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/52
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:81-26-2722/57
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససచవర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/58
వయససస:73
లస: ససస స
7462 NDX2731636
పపరర: శరకవణణ గసటటకరసపప

94-245/1310

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/56
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/56
వయససస:69
లస: ససస స
7459 NDX2099761
పపరర: మసరసన బ షపక

7445 NDX2832905
పపరర: ఇరశరద షపక

7440 NDX1010529
పపరర: జజనబబషర షపక

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-26-2722/52
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/54
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/55
వయససస:44
లస: పప
7456 NDX2959682
పపరర: మసరసన బ షపక

94-245/1309

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/54
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/54
వయససస:50
లస: పప
7453 NDX1232362
పపరర: ఖలల షపక

7442 NDX2833507
పపరర: షబయ షపక

94-245/747

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-26-2722/50
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బరగ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/52
వయససస:21
లస: ససస స
7450 MLJ1888809
పపరర: ఖలదరరబ� షపక�

94-245/749

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/50
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/52
వయససస:47
లస: పప
7447 NDX2832988
పపరర: జన బబగస షపక

7439 NDX2099886
పపరర: మసరసన వల షపక

7437 NDX1384379
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/49
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:81-26-2722/50
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:81-26-2722/50
వయససస:49
లస: పప
7444 NDX1232354
పపరర: సతనసర షపక

94-245/746

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/49
వయససస:32
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:81-26-2722/50
వయససస:42
లస: ససస స
7441 NDX1010578
పపరర: నజర షపక

7436 NDX1384403
పపరర: ననగభల మరర షపక

7461 NDX1046978
పపరర: అలలరవపదదదన షపక

94-245/765

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/60
వయససస:40
లస: పప
94-217/828

7464 NDX3114097
పపరర: ననగభర బబష షపక

94-245/1318

తసడడ:డ ఫజరఅలల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722-64
వయససస:42
లస: పప
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94-245/1319

భరస : ననగభర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722-64
వయససస:32
లస: ససస స
7468 NDX2246569
పపరర: తలలల శవ సరయ గసతకసపప

94-245/767

94-218/33

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసటటకసపప
ఇసటట ననస:81-26-2722/69
వయససస:24
లస: పప
7474 NDX2246601
పపరర: సరయ తతజ పరలలవరదద

94-245/772

తసడడ:డ శకనవరససలల పరలలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/72
వయససస:21
లస: పప
7480 NDX1078534
పపరర: ఖలజజ పఠరన

94-245/777

94-245/780

94-245/783

94-245/1316

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/89
వయససస:21
లస: పప

94-245/769

7473 NDX1062363
పపరర: ఉమలదతవ పకవరరర pakavri

94-245/773 7476 NDX1062116
7475 NDX1061886
పపరర: శకనవరసరరవప పల వరరర palvari
పపరర: బబబభ షపక shaik

7481 NDX1788852
పపరర: షకకల షపక

7484 NDX1046812
పపరర: మగమబల బబషరఖలన పఠరన

7487 NDX1078252
పపరర: మహబమబ షపక

7490 NDX2959666
పపరర: యశన పఠరన

7493 NDX2246593
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ జజనస బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/89
వయససస:22
లస: పప

94-245/771

94-245/774

తసడడ:డ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/72
వయససస:54
లస: పప
94-245/775

7479 NDX1046770
పపరర: జబబదన పఠరన

94-245/776

తసడడ:డ కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/77
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/778

7482 NDX1046796
పపరర: షసషరద బబగస పఠరన

94-245/779

భరస : మగమబల బబషరఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/79
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/781

7485 NDX1575945
పపరర: ఆసక షపక

94-245/782

భరస : ననగభర మసరసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/86
వయససస:47
లస: ససస స
94-245/784

7488 NDX1077916
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/785

తసడడ:డ ససచదన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/87
వయససస:42
లస: పప
94-245/1317

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:81-26-2722/88
వయససస:19
లస: పప
94-245/787

7470 NDX2247377
పపరర: అమనన షపక

భరస : శకనవరస pakavari
ఇసటట ననస:81-26-2722/72
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలల సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/86
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/88
వయససస:28
లస: పప
7492 NDX2246429
పపరర: జజన షపక

94-245/770

తసడడ:డ రసనల ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/79
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/86
వయససస:58
లస: ససస స
7489 NDX2959674
పపరర: సమర బబజ షపక

7472 NDX2109172
పపరర: మసరసన బ షపక

7478 NDX2246502
పపరర: జజన బబగమ షపక

94-245/766

భరస : ఖలససస షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/68
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : షరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/78
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రసనల ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/79
వయససస:54
లస: ససస స
7486 NDX1077841
పపరర: బబగస షపక

94-245/768

తసడడ:డ జమర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/74
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/77
వయససస:34
లస: పప
7483 NDX1047141
పపరర: హహసపసన బ పఠరన

7469 NDX1232388
పపరర: వనసకటటశశరరర గసటటకసపప
gantkapu
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/67
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప palvari
ఇసటట ననస:81-26-2722/72
వయససస:44
లస: పప
94-245/1121

7467 NDX1270768
పపరర: మసగమక గసటటకపప గసటటకపప

భరస : వనసకటటశశరరర గసటటకపప
ఇసటట ననస:81-26-2722/67
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/69
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసన పస
ఇసటట ననస:81-26-2722/72
వయససస:20
లస: పప
7477 NDX2652048
పపరర: సరయ తతజ పరలలల

94-245/1320

తసడడ:డ ఫజరఅలల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722-64,
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జ
ఇసటట ననస:81-26-2722/67
వయససస:23
లస: పప
7471 NDX1835760
పపరర: తలలశవ సరయ గసటటకసపప

7466 NDX3090131
పపరర: ననగభర బబష షపక

7491 NDX1062405
పపరర: రజయల షపక

94-245/786

భరస : జజనబబషర shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/89
వయససస:41
లస: ససస స
94-245/788

7494 NDX2099654
పపరర: షబనన షపక

94-245/789

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:81-26-2722/94
వయససస:29
లస: ససస స
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94-245/790

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:81-26-2722/94
వయససస:46
లస: ససస స
7498 NDX1078187
పపరర: ననరరయణ ఆరరమళళ

94-245/793

94-245/796

94-245/799

94-245/801

94-245/802

94-245/804

94-245/807

భరస : గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/109
వయససస:66
లస: ససస స

7508 NDX2669653
పపరర: శరరకల షపక

7511 NDX3070992
పపరర: షపక షరరకల

7514 NDX1062397
పపరర: ఒమర షరగఫ షపక

7517 NDX1575903
పపరర: బబజ షపక shaik

94-245/810

7520 NDX3107158
పపరర: సరయ బచసచ

94-2/1247

7523 NDX2098045
పపరర: పడసరద బచసచ
తసడడ:డ రరసబబబభ బచసచ
ఇసటట ననస:81-26-2722/109
వయససస:25
లస: పప

7503 NDX1078351
పపరర: మహహష మమడబలమ

94-245/798

7506 NDX1078070
పపరర: గగససయల షపక

94-245/800

7509 NDX2671626
పపరర: ననగభర మసరసన షపక ఖలతబ

94-223/1002

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/104
వయససస:38
లస: పప
94-245/1286

7512 NDX1232255
పపరర: షమక షపక

94-245/803

భరస : ఓమర షరగఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/105
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/805

7515 NDX1062389
పపరర: మమలలల షపక

94-245/806

తసడడ:డ ఖలజజమయల
ఇసటట ననస:81-26-2722/105
వయససస:74
లస: పప
94-245/808

7518 AP151000465464
పపరర: ఖలసససబ గభవశల�

94-245/809

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/108
వయససస:69
లస: ససస స
94-214/867

తసడడ:డ రసబబబభ బచసచ
ఇసటట ననస:81-26-2722/109
వయససస:20
లస: పప
94-245/812

94-245/795

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/103
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పతచస హమద shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/106
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/108
వయససస:79
లస: పప
7522 NDX1078278
పపరర: అసజమక పస

94-245/1285

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/105
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబజ shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/106
వయససస:26
లస: ససస స
7519 AP151000465466
పపరర: లకకయఖ గభవశల�

7505 NDX2845238
పపరర: రవ కరళసగర

7500 NDX1077965
పపరర: ఆగరనష పరలపరరస

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:81-26-2722/102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఖలతబ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/104
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/105
వయససస:67
లస: ససస స
7516 NDX1576190
పపరర: ననరర షపక shaik

94-245/797

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/104
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరలబ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/104
వయససస:49
లస: ససస స
7513 NDX1533745
పపరర: అథదయ బబగమ షపక

7502 NDX1078377
పపరర: కకటటశశరమక మమడబలమ

94-245/792

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/101
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కరళసగర
ఇసటట ననస:81-26-2722/102
వయససస:25
లస: పప

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/103
వయససస:30
లస: ససస స
7510 NDX2246411
పపరర: మమహహ ఉననసర షపక

94-245/794

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:81-26-2722/102
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : మలణణకఖమక
ఇసటట ననస:81-26-2722/102
వయససస:74
లస: పప
7507 NDX1859323
పపరర: ససలలసనన షపక

7499 NDX1078005
పపరర: దసరరర పరలపరరస

7497 NDX1078146
పపరర: కకటటశశరమక ఆరరమళళ

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-26-2722/100
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆగరనష
ఇసటట ననస:81-26-2722/101
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:81-26-2722/102
వయససస:29
లస: ససస స
7504 NDX1078419
పపరర: రతనస మమడబలమ

94-245/791

తసడడ:డ మసరసన shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/94
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/100
వయససస:79
లస: పప
7501 NDX1078435
పపరర: రరజరశశరర మమడబలమ

7496 NDX1575887
పపరర: మసరసన వల షపక shaik

7521 NDX1078211
పపరర: లకడక బచసచ

94-245/811

భరస : రరసబబబభ
ఇసటట ననస:81-26-2722/109
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/813

7524 MLJ1888833
పపరర: ససచదనబ� షపక�

94-245/814

భరస : ననరరబషర� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/110
వయససస:34
లస: ససస స
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94-245/815

భరస : ఖలజజవల
ఇసటట ననస:81-26-2722/110
వయససస:44
లస: ససస స
7528 NDX1078203
పపరర: జకకయల షపక shaik

94-245/818

94-245/821

94-245/824

94-245/1288

94-245/828

7535 NDX1077825
పపరర: దనదన షపక

7538 NDX2246528
పపరర: బబజ షపక

7541 NDX0716209
పపరర: ననరరబబషర మహహదద న�

94-245/831

7544 MLJ1898295
పపరర: ననరరభబషర షరగఫ�

భరస : శకనవరసరరవప యమమదప
మ ప
ఇసటట ననస:81-26-2722-116
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/836

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:20
లస: ససస స

7550 NDX1078120
పపరర: జయలకడక కకరనకక

94-245/826

7553 NDX2667145
పపరర: నజర షపక
భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:55
లస: ససస స

94-245/823

7536 NDX2730620
పపరర: సరరశశశర రరవప గడడ స

94-245/1287

7539 NDX1933739
పపరర: మసరసన బ ననరరబబషర

94-245/827

భరస : షరగఫ ననరరబబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/829

7542 NDX1062553
పపరర: జమలకబ ననర బబషర

94-245/830

భరస : ననగభర
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:69
లస: ససస స
94-245/832

7545 NDX2099720
పపరర: బబజ షపక

94-245/833

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:46
లస: పప
94-245/834

7548 MLJ3379732
పపరర: ససతనమహలకడక మమరరగరమలర �

94-245/835

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/116
వయససస:38
లస: ససస స
94-245/837

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/116
వయససస:74
లస: ససస స
94-2/608

7533 NDX1078237
పపరర: ఖలజజ షపక

తసడడ:డ జజన బబబభ గడడ స
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/116
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బకకలల దసరరర
ఇసటట ననస:81-26-2722/116
వయససస:46
లస: ససస స
7552 NDX2241966
పపరర: మహబ షపక

94-245/825

తసడడ:డ ననగమరరసహహబ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:45
లస: పప

94-239/1153 7547 NDX1127927
7546 NDX3086980
పపరర: అనసత మహ లకడక యమమదప
పపరర: ససతనమహలకడక కకజతనల
మ ప

94-245/820
7530 NDX0739813
పపరర: లకడక శశష కలమలరర� మరరయలల�

తసడడ:డ దనదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:30
లస: పప

భరస : షరగఫ మహమకద�
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద షరగఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:28
లస: పప

7549 AP151000465462
పపరర: కకటటశశరమక దసరరర

94-245/822

తసడడ:డ బబజ షసచక
ఇసటట ననస:81-26-2722/113
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/114
వయససస:36
లస: ససస స
7543 NDX1062546
పపరర: ననగభల ననర బబషర

7532 NDX1078088
పపరర: నజరరననసర షపక

94-245/817

తసడడ:డ గగపస�
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరరశశశర రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:27
లస: ససస స
7540 NDX1078617
పపరర: గభలలరర షపక

94-245/819

భరస : దనదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:33
లస: పప
7537 NDX2730612
పపరర: రరణణ గడడ స

7529 NDX1062595
పపరర: లకడక మరరయలల

7527 MLJ1887702
పపరర: గగపసననధ మరరయలల�

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/110
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:34
లస: ససస స
7534 NDX1077981
పపరర: ననగమర మరర షపక

94-245/816

తసడడ:డ ఖలజజ వల
ఇసటట ననస:81-26-2722/110
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగమర మరర shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/112
వయససస:30
లస: ససస స
7531 NDX1062611
పపరర: శకనస మరరయలల

7526 NDX2099639
పపరర: మరర షరరఫ షపక

7551 NDX2099613
పపరర: శకలసతల మలమడడ పలర

94-245/838

భరస : మభనససరశమ మలమడడ పలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/117
వయససస:62
లస: ససస స
94-2/1248

7554 NDX2097781
పపరర: శకదతవ పరరస

94-245/839

భరస : శకనవరస రరవప పరరస
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:27
లస: ససస స
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7555 MLJ3379161
పపరర: ఇసరకయల బ సయఖద�

94-245/840

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:55
లస: ససస స
7558 NDX1510255
పపరర: శకనవరస రరవప పరస

94-245/843

94-245/846

94-245/849

7567 NDX0823963
పపరర: షపక ఫరతమల

94-245/852

94-245/855

94-238/894

94-245/850

7568 NDX0825505
పపరర: పస సతనసర�

7571 NDX0881599
పపరర: పస అలలసఫ�

7574 MLJ1895234
పపరర: రమజన సయఖద

94-238/897

7577 NDX2911006
పపరర: అలలరఉదదదన షపక

94-245/853

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:30
లస: ససస స

7580 NDX1062298
పపరర: సప నబబయ కకరక

94-245/856

7583 NDX1078393
పపరర: చటటటబబబభ బబ రరగడర
తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:64
లస: పప

94-245/848

7566 NDX1077924
పపరర: జరచననబ పఠరన shaik

94-245/851

7569 NDX1231679
పపరర: ననగమర బ షపక

94-245/854

7572 NDX1118249
పపరర: శశరరఖ కకటసశశటట

94-238/893

భరస : వనసకట కకసడ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:28
లస: ససస స
94-238/895

7575 MLJ1895218
పపరర: సరబరర సయఖద

94-238/896

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:53
లస: ససస స
94-245/1289

7578 NDX1654236
పపరర: శరగష తరరమలశశటట

94-245/857

భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:27
లస: ససస స
94-245/859

భరస : భమభలల ననయక
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/861

7563 NDX1062322
పపరర: షపర అహకద షపక

భరస : ఖలససస షరగఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/122
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభర మర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:22
లస: పప
94-245/858

94-245/845

భరస : సతనసర shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/121
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకరరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:85
లస: ససస స

7565 NDX1231703
పపరర: జరచననబ పటబన

7560 MLJ1890987
పపరర: మహహదదదన సయఖద� �

తసడడ:డ కరరమమన
ఇసటట ననస:81-26-2722/119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సఫరసర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/122
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫసచజలలర సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/124
వయససస:43
లస: ససస స

7582 MLJ1893015
పపరర: వనసకరయమక� జజననకకటట�

94-245/847

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/121
వయససస:57
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:81-26-2722/122
వయససస:69
లస: ససస స

7579 NDX1062264
పపరర: వనసకటటశశరమక బభకఖ

7562 NDX2033926
పపరర: కరగమభలలర షపక

94-245/842

తసడడ:డ మమలలసరహహబ� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:81-26-2722/121
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బభడతసరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/121
వయససస:74
లస: ససస స

7576 AP151000450072
పపరర: ఆదససర సయఖద

94-245/844

తసడడ:డ షపర అహకద షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/119
వయససస:25
లస: పప

7564 NDX1123496
పపరర: వనసకట సరయ రసజత
పససపపలలటట
తసడడ:డ లకకణ కలమలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/120
వయససస:26
లస: ససస స

7573 MLJ1895127
పపరర: ఆషర సయఖద

7559 NDX2247161
పపరర: రఫస షపక

7557 NDX1510271
పపరర: ననగరరజ పరస

తసడడ:డ తనమలశ పరస
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షపర అహకద shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/119
వయససస:35
లస: ససస స

7570 NDX1078633
పపరర: జజన బ షపక

94-245/841

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ తనమలశ పరస
ఇసటట ననస:81-26-2722/118
వయససస:32
లస: పప
7561 NDX1062173
పపరర: మభసతనజ షపక

7556 NDX1786815
పపరర: సదనదస హహసపసన షపక

7581 NDX1078658
పపరర: అనసవరయమక బబ రరగడర

94-245/860

భరస : చటటటబబబభ
ఇసటట ననస:81-26-2722/125
వయససస:59
లస: ససస స
94-245/862

7584 NDX1231810
పపరర: కరరమమన షపక

94-245/863

భరస : షకకల
ఇసటట ననస:81-26-2722/126
వయససస:32
లస: ససస స

Page 258 of 406

7585 NDX0824730
పపరర: షపక మహబమబ బ�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-245/864

భరస : ససచదన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/126
వయససస:60
లస: ససస స
7588 NDX1078310
పపరర: ఖసరగరద షపక shaik

94-245/867

94-245/870

94-245/873

94-245/876

94-245/879

94-245/882

94-245/885

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:54
లస: ససస స

7598 NDX1786955
పపరర: ససహనన పరగశన షపక

7601 NDX1575788
పపరర: మలర కర షపక

7604 NDX2246478
పపరర: ననగమర బబబభ షపక

7607 NDX1232065
పపరర: ఖలల షపక

94-245/888

7610 NDX0960955
పపరర: మమహరగజ షపక

94-245/877

7613 NDX2099662
పపరర: జలలన షపక
తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:26
లస: పప

7593 NDX2246635
పపరర: మసరసన బ షపక

94-245/872

7596 NDX1010289
పపరర: ససభబన షపక

94-245/875

7599 NDX2051951
పపరర: రబబబన షపక

94-245/878

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/131
వయససస:26
లస: ససస స
94-245/880

7602 NDX2099860
పపరర: షఖల దనదతకలల

94-245/881

భరస : పసదద ఖలససస
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:25
లస: ససస స
94-245/883

7605 NDX2246536
పపరర: ఆదదల బబబభ షపక

94-245/884

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:23
లస: పప
94-245/886

7608 NDX2500627
పపరర: బబజ షపక

94-245/887

భరస : malik షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:24
లస: ససస స
94-245/889

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/891

94-245/869

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/130
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబబభ
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:35
లస: పప

భరస : మసరసన shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:30
లస: ససస స
7612 NDX0960591
పపరర: ననర షపక

94-245/874

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబలతషమకల
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:33
లస: పప
7609 NDX1030733
పపరర: ననరర హన షపక shaik

7595 NDX1727173
పపరర: మసరసన వల షపక

7590 NDX2099688
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/130
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:81-26-2722/131
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబబభ
ఇసటట ననస:81-26-2722/132
వయససస:59
లస: ససస స
7606 NDX1009844
పపరర: పసదద ఖలససస షపక

94-245/871

భరస : మభజఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/131
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/131
వయససస:28
లస: ససస స
7603 NDX1010370
పపరర: అమననబ షపక

7592 NDX2246627
పపరర: హససనన షపక

94-245/866

తసడడ:డ ఇమసషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/129
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/130
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81--26-2722/131
వయససస:20
లస: ససస స
7600 NDX1231695
పపరర: ననగమర బ షపక

94-245/868

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/130
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/130
వయససస:36
లస: ససస స
7597 NDX2246577
పపరర: పరగశన షపక

7589 NDX0738583
పపరర: అబభదల అభమభననసర

7587 NDX0824516
పపరర: షపక ఖలజజబ�

భరస : ఖలససస�
ఇసటట ననస:81-26-2722/127
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/129
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/129
వయససస:79
లస: పప
7594 NDX1010255
పపరర: ససలలసనన షపక

94-245/865

భరస : ఖలదర సర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/126
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : హహసపసన shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/129
వయససస:36
లస: ససస స
7591 NDX1077866
పపరర: అబభదల ససభబన షపక shaik

7586 NDX0825737
పపరర: షపక ససచదన�

7611 NDX0960989
పపరర: అతహర పఠరన

94-245/890

భరస : షoషరర
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:44
లస: ససస స
94-245/892

7614 NDX1231976
పపరర: మలలక షపక

94-245/893

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:27
లస: పప
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94-245/894

తసడడ:డ అబభదల ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:35
లస: పప
7618 NDX2895126
పపరర: జన షపక

94-245/1291

94-245/898

94-245/901

94-245/902

94-245/905

94-245/908

94-245/911

భరస : అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:36
లస: ససస స

7628 MLJ1888858
పపరర: ననరరబషరఖలశసబ� �

7631 NDX1048024
పపరర: హససనన షపక

7634 NDX1047950
పపరర: చనన బబషర షపక

7637 NDX1231992
పపరర: జమల షపక

94-245/1295

7640 NDX2823987
పపరర: ఇమలసబ షపక

94-245/903

7643 NDX2833358
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:32
లస: పప

7623 NDX2246320
పపరర: ససచదస హహసపసన షపక

94-245/900

7626 NDX2833226
పపరర: వహహదసననసర షపక

94-245/1294

7629 NDX1816927
పపరర: జలలన సయఖద

94-245/904

తసడడ:డ రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/144
వయససస:41
లస: పప
94-245/906

7632 NDX1953216
పపరర: మసరసన షపక

94-245/907

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:32
లస: ససస స
94-245/909

7635 NDX1953083
పపరర: ససభబన షపక

94-245/910

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:37
లస: పప
94-245/912

7638 NDX1232016
పపరర: ఫరగద షపక

94-245/913

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:81-26-2722/146
వయససస:32
లస: పప
94-245/1296

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:65
లస: ససస స
94-245/1298

94-245/897

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/143
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/146
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:76
లస: పప
7642 NDX2823904
పపరర: మలన షపక

94-245/1293

తసడడ:డ సరదసలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జరచలలబద న
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:69
లస: పప
7639 NDX2823912
పపరర: వల షపక

7625 NDX2833515
పపరర: బబష మహమద

7620 NDX0729400
పపరర: ఖలజజబ షపక�

తసడడ:డ ఖలన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/138
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనన బబషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-26-2722/145
వయససస:49
లస: ససస స
7636 NDX1061894
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/899

భరస : లలలక� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/144
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదసలల� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/144
వయససస:55
లస: పప
7633 NDX1047646
పపరర: హలమలబ షపక

7622 NDX2099738
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-245/896

భరస : మహబమబ భబషర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/136
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర మహమద
ఇసటట ననస:81-26-2722/143
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/144
వయససస:34
లస: ససస స
7630 MLJ1888841
పపరర: ననరరబషరలలలక� �

94-245/1292

తసడడ:డ అబభదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/136
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పసదద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/138
వయససస:50
లస: పప
7627 NDX1010412
పపరర: అయళషర సయఖద

7619 NDX2833457
పపరర: జన బబగస షపక

7617 NDX2410462
పపరర: ఖలదర షపక

తసడడ:డ అబభదల నబ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:54
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/135
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబభదల ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/136
వయససస:47
లస: ససస స
7624 NDX0978320
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

94-245/895

తసడడ:డ అబభదల రఫస
ఇసటట ననస:81-26-2722/133
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/135
వయససస:43
లస: పప
7621 NDX1030758
పపరర: బబ షపక

7616 NDX0960930
పపరర: బబజ షపక

7641 NDX2823920
పపరర: అబభదలలర షపక

94-245/1297

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:42
లస: పప
94-245/1299

7644 NDX2833291
పపరర: శరహహన బబగస షపక

94-245/1300

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/147
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: ఆరరఫ షపక
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94-245/914

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/148
వయససస:21
లస: పప
7648 NDX2246338
పపరర: బబషర షపక

94-245/917

94-245/920

94-245/923

94-245/926

94-245/929

94-245/932

94-245/935

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:72
లస: పప

7658 NDX0833046
పపరర: మహమకద కగసర జహ

7661 NDX2052207
పపరర: మమహహకడ షపక

7664 NDX2052181
పపరర: బబజ షపక

7667 NDX1009869
పపరర: ఇమలమ షపక

94-245/938

7670 NDX2246551
పపరర: సరయ కకరగసటట

94-245/927

7673 NDX2824092
పపరర: బబజ కకరరగసటట
తసడడ:డ శశఖర కకరరగసటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:20
లస: పప

7653 NDX2099845
పపరర: మభసటబజ షపక

94-245/922

7656 NDX1908179
పపరర: రరయలజ షపక

94-245/925

7659 NDX1384189
పపరర: ఆరరఫ మహకద

94-245/928

తలర : కగసర మహకద
ఇసటట ననస:81-26-2722/154
వయససస:30
లస: పప
94-245/930

7662 NDX0825794
పపరర: షపక రహహమభన�

94-245/931

భరస : రబబబన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:32
లస: ససస స
94-245/933

7665 NDX0824474
పపరర: షపక రబబబన�

94-245/934

తసడడ:డ ఇమలమ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:34
లస: పప
94-245/936

7668 NDX1069178
పపరర: లకడక కకలగసటట

94-245/937

భరస : శశఖర కకలగసటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:34
లస: ససస స
94-245/939

తసడడ:డ శశఖర కర
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:21
లస: పప
94-245/941

94-245/919

తసడడ:డ అబభదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/153
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కమల సర
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:74
లస: పప

భరస : గజరలయఖ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:69
లస: ససస స
7672 NDX0622571
పపరర: గజరలయఖ పప ననరరస�

94-245/924

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అలర సరహహబ� �
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:35
లస: పప
7669 NDX0622613
పపరర: పప లమక పప ననరరస�

7655 NDX2246361
పపరర: ఖలజజ షపక

7650 NDX2246403
పపరర: కరగమభలలర షపక

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:81-26-2722/153
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ�
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:67
లస: ససస స
7666 MLJ3379492
పపరర: బబజ� షపక�

94-245/921

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/154
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/155
వయససస:27
లస: ససస స
7663 NDX0824268
పపరర: షపక రహమత�

7652 NDX1030923
పపరర: ససచదన షపక

94-245/916

తసడడ:డ అబభదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/149
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/153
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబభదల రషసద
ఇసటట ననస:81-26-2722/153
వయససస:48
లస: పప
7660 NDX2052041
పపరర: సస షపక

94-245/918

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:81-26-2722/150
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/153
వయససస:21
లస: పప
7657 NDX2099787
పపరర: రహహస షపక

7649 NDX2500593
పపరర: గగస బబషర షపక

7647 NDX2500528
పపరర: అషసరర ఫపన షపక

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/149
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/149
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/150
వయససస:34
లస: ససస స
7654 NDX2500445
పపరర: గగస షపక

94-245/915

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/149
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/149
వయససస:20
లస: పప
7651 NDX2099878
పపరర: జజన బ షపక

7646 NDX2246353
పపరర: రరశరక షపక

7671 NDX1059260
పపరర: శశఖర కకరగసటట

94-245/940

తలర : లకడక కకరగసటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/156
వయససస:39
లస: పప
94-245/1302

7674 NDX1062223
పపరర: మరరబ షపక shaik

94-245/942

తలర : ఖలసససబ shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/157
వయససస:44
లస: ససస స
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94-245/943

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/157
వయససస:69
లస: ససస స
7678 MLJ3379328
పపరర: వరలకడక మమరరగమలర �

94-245/946

94-245/949

94-245/951

94-245/954

94-245/1303

94-245/959

94-245/962

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/171
వయససస:29
లస: పప

7688 NDX1061829
పపరర: షకకల షపక

7691 NDX1232032
పపరర: మలర క షపక

7694 NDX1061761
పపరర: రమణ మటటట

7697 NDX1669599
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

94-245/965

7700 NDX1933820
పపరర: హమకద షపక

94-245/955

7703 NDX0774471
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:62
లస: ససస స

7683 NDX2241974
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-2/609

7686 NDX1575416
పపరర: మహక పరగశన షపక

94-245/953

7689 NDX1787227
పపరర: ననరరదదదన షపక

94-245/956

తసడడ:డ అమలనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/162
వయససస:42
లస: పప
94-245/957

7692 NDX1030949
పపరర: రరషక షపక

94-245/958

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/163
వయససస:42
లస: ససస స
94-245/960

7695 NDX2246494
పపరర: హయలర బబగస పఠరన

94-245/961

భరస : షసషసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-26-2722/169
వయససస:36
లస: ససస స
94-245/963

7698 NDX1009919
పపరర: పఠన షసషపర ఖలన

94-245/964

తసడడ:డ సరరదర ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/170
వయససస:49
లస: పప
94-245/966

తసడడ:డ మమలలల లలట షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/171
వయససస:25
లస: పప
94-245/968

94-245/948

తలర : షకకల
ఇసటట ననస:81-26-2722/162
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ షసషపర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:81-26-2722/170
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/171
వయససస:59
లస: ససస స
7702 NDX1009638
పపరర: బబబబవల షపక

94-245/952

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/164
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమ శర ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:81-26-2722/170
వయససస:23
లస: ససస స
7699 NDX1009653
పపరర: మసరసన షపక

7685 NDX1384296
పపరర: ససభబన షపక

7680 NDX1009729
పపరర: ససవరష ధచచరఖఅసగభళ

తసడడ:డ అఫసర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/160
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:81-26-2722/163
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:81-26-2722/163
వయససస:27
లస: పప
7696 NDX2195890
పపరర: మబనన బబగమ పపతతన

94-245/950

భరస : అపసర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/162
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవ కరళసగర
ఇసటట ననస:81-26-2722/162
వయససస:27
లస: ససస స
7693 NDX1010552
పపరర: మరర వల సయఖద

7682 NDX1009810
పపరర: పఠన బబజద బ

94-245/945

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:81-26-2722/158
వయససస:49
లస: పప

తలర : షఫసవపన
ఇసటట ననస:81-26-2722/161
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/162
వయససస:32
లస: ససస స
7690 NDX2846749
పపరర: రరజరశశరర కరళసగర

94-245/947

తసడడ:డ ససషసద ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/159
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/161
వయససస:34
లస: ససస స
7687 NDX1787474
పపరర: రజయల షపక

7679 NDX1575424
పపరర: షపక గన

7677 NDX1009703
పపరర: పదక ధచచరఖఅసగభళ

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:81-26-2722/158
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:81-26-2722/158
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/158
వయససస:53
లస: పప
7684 NDX1009885
పపరర: పసచయరగజ షపక

94-245/944

తసడడ:డ మరర బబయ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/157
వయససస:20
లస: పప

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:81-26-2722/158
వయససస:73
లస: ససస స
7681 NDX1009752
పపరర: భవరన శసకర రసగభశశటట

7676 NDX2246452
పపరర: మభననన షపక

7701 NDX1009679
పపరర: ఖలదర వల షపక

94-245/967

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:81-26-2722/171
వయససస:28
లస: పప
94-24/764

7704 NDX1317783
పపరర: షపక మమమమమనసరస

94-245/969

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:25
లస: ససస స
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7705 NDX1176593
పపరర: మమమమమననసర షపక
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94-245/970

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:29
లస: ససస స
7708 NDX2500619
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-245/973

94-245/976

94-245/979

94-245/982

94-245/985

94-245/988

94-245/1304

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:49
లస: ససస స

7718 NDX1953000
పపరర: శకకలల షపక

7721 NDX1010719
పపరర: బబలఖలససస షపక

7724 NDX2500551
పపరర: దదలర లద షపక

7727 NDX1010115
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-245/993

7730 NDX1010180
పపరర: వనసకటవరమక పలర పప

94-245/983

7733 NDX1010081
పపరర: వనసకటరరవప పలర పప
తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:30
లస: పప

7713 NDX2500452
పపరర: షరగఫ షపక

94-245/978

7716 NDX2099902
పపరర: బబజ షపక

94-245/981

7719 NDX1009612
పపరర: ననగభల మరర షపక

94-245/984

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/176
వయససస:30
లస: పప
94-245/986

7722 NDX1232107
పపరర: షసషసర ఖలన పటబన

94-245/987

తసడడ:డ మహకద ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/177
వయససస:33
లస: పప
94-245/989

7725 NDX1062215
పపరర: ఫరతమమన షపక shaik

94-245/990

భరస : జజనబబషర shaik
ఇసటట ననస:81-26-2722/178
వయససస:53
లస: ససస స
94-245/991

7728 NDX1010099
పపరర: ఖలససససరహహబ షపక

94-245/992

తసడడ:డ మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/180
వయససస:34
లస: పప
94-245/994

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/996

94-245/975

తసడడ:డ ఖలససస సర
ఇసటట ననస:81-26-2722/174
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/180
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/181
వయససస:62
లస: ససస స
7732 NDX1010164
పపరర: వరమక పలర పప

94-245/980

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/178
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/178
వయససస:24
లస: ససస స
7729 NDX1232115
పపరర: మహబ బ షపక

7715 NDX2099803
పపరర: ననరర హన షపక

7710 NDX1232057
పపరర: ననగభల బ షపక

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/173
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబల తషమకల
ఇసటట ననస:81-26-2722/177
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షసషసద ఖలన
ఇసటట ననస:81-26-2722/177
వయససస:55
లస: పప
7726 NDX2824050
పపరర: దదలలలద షపక

94-245/977

భరస : నగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/176
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబల తషమకల
ఇసటట ననస:81-26-2722/177
వయససస:51
లస: ససస స
7723 NDX1009950
పపరర: బబలతషమకల షపక

7712 NDX2246510
పపరర: మసరసన బ షపక

94-245/972

భరస : షరగఫ
ఇసటట ననస:81-26-2722/173
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/174
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన
ఇసటట ననస:81-26-2722/174
వయససస:58
లస: పప
7720 NDX1009992
పపరర: బబభల షపక

94-245/974

భరస : మహహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/173
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/174
వయససస:25
లస: ససస స
7717 NDX2099829
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక

7709 NDX1317791
పపరర: షపక జజన బబష షపక

7707 JBV0772855
పపరర: ససనత మలదనల

తలర : శకనవరస
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/173
వయససస:29
లస: ససస స
7714 NDX2099910
పపరర: నగగనన షపక

94-245/971

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/172
వయససస:62
లస: ససస స
7711 NDX1009562
పపరర: షకకలల షపక

7706 NDX1317809
పపరర: జరచబభననసర షపక

7731 NDX1010057
పపరర: వనసకటలకడక పలర పప

94-245/995

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:31
లస: ససస స
94-245/997

7734 NDX1010016
పపరర: సరసబశవరరవప పలర పప

94-245/998

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:32
లస: పప
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7735 NDX1010149
పపరర: అసకమకరరవప పలర పప
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94-245/999

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:81-26-2722/182
వయససస:54
లస: పప
7738 NDX1010032
పపరర: మసరసన వల షపక

94-245/1002

94-245/1005

94-245/1007

94-245/1010

94-245/1013

94-245/1016

94-245/1019

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2782/118
వయససస:54
లస: ససస స

7748 NDX0824433
పపరర: షపక నజమభననసర�

7751 NDX2161578
పపరర: శసకర వసటటపలర

7754 NDX1953018
పపరర: మసరసన బ షపక

7757 NDX1787037
పపరర: ససలలమలన షపక

94-245/1022

7760 NDX2246437
పపరర: ననగమర బ షపక

94-245/1011

7763 NDX3245917
పపరర: లత బఇవనచ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722154
వయససస:63
లస: ససస స

7743 NDX3202512
పపరర: బషసర షపక

94-245/1305

7746 NDX0567545
పపరర: బభజర చసకరక�

94-245/1009

7749 NDX1788639
పపరర: హజజరర షపక

94-245/1012

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/186
వయససస:50
లస: ససస స
94-245/1014

7752 NDX1062124
పపరర: ఆదసబ షపక

94-245/1015

తసడడ:డ మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/188
వయససస:29
లస: ససస స
94-245/1017

7755 NDX1953042
పపరర: బడడలర షపక

94-245/1018

తసడడ:డ మభళర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/188
వయససస:71
లస: పప
94-245/1020

7758 NDX1859141
పపరర: ననర రబబబన షపక

94-245/1021

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/189
వయససస:26
లస: పప
94-245/1023

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2723/138
వయససస:22
లస: ససస స
94-245/1025

94-245/1004

తసడడ:డ రరబబన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/185
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/189
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర కకరగసటట
ఇసటట ననస:81-26-2722/256
వయససస:20
లస: పప
7762 NDX2246585
పపరర: నజర షపక

94-245/1008

భరస : బడడలర షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/188
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/189
వయససస:45
లస: ససస స
7759 NDX2500494
పపరర: బబజ కకరగసటట

7745 NDX0567636
పపరర: కలమలరర చసకరక�

7740 NDX1232156
పపరర: ససచదనబ షపక

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/184
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమభ వసటటపలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/186
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలబభససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/188
వయససస:44
లస: ససస స
7756 NDX1859240
పపరర: రజయల షపక

94-245/1006

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:81-26-2722/186
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:81-26-2722/186
వయససస:31
లస: పప
7753 NDX1062132
పపరర: అమనన షపక

7742 NDX1232131
పపరర: మరరవల షపక

94-245/1001

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:81-26-2722/184
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బభజర�
ఇసటట ననస:81-26-2722/185
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శసకర వసటటపలర
ఇసటట ననస:81-26-2722/186
వయససస:32
లస: ససస స
7750 NDX1788316
పపరర: జజన బబషర షపక

94-245/1003

తసడడ:డ బభడత సరహహబ
ఇసటట ననస:81-26-2722/184
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:81-26-2722/185
వయససస:34
లస: ససస స
7747 NDX2161586
పపరర: వజయ వసటటపలర

7739 NDX1127786
పపరర: మసరసన వల షపక

7737 NDX1010073
పపరర: సకకనన షపక

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/183
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:81-26-2722/183
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:81-26-2722/184
వయససస:25
లస: పప
7744 NDX1077874
పపరర: సఖనన షపక

94-245/1000

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:81-26-2722/183
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:81-26-2722/183
వయససస:28
లస: పప
7741 NDX1232164
పపరర: మభనర బబష షపక

7736 NDX1127760
పపరర: ననగమర బ షపక

7761 NDX1062587
పపరర: మభసతనజ మఘల

94-245/1024

భరస : ఫరగద shaik
ఇసటట ననస:81-26-2755/47
వయససస:32
లస: ససస స
94-245/1341

7764 NDX2833440
పపరర: మహహదదదనబ షపక

94-245/1321

భరస : సరఈసరవఅల షపక
ఇసటట ననస:81-28-2722/111
వయససస:36
లస: ససస స
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7765 NDX2459881
పపరర: రరమలకకమక జజఖత
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94-232/829

భరస : మహన రరవప జజఖత
ఇసటట ననస:81-30-400
వయససస:62
లస: ససస స
7768 NDX0548222
పపరర: ఆవపలమక మరరక

94-243/1039

94-243/1042

94-214/161

94-214/164

7775 MLJ3295821
పపరర: వనసకరయమక� కణదస�

7778 MLJ1860550
పపరర: వజయలకడక� నవరరళర�

94-232/831

7781 MLJ3702024
పపరర: సతష కలమలర శరరగరరర

94-218/34

7784 AP151010186782
పపరర: వసదన చనవడన
భరస : వనయకరసత
ఇసటట ననస:81-90
వయససస:52
లస: ససస స

7786 NDX1937756
పపరర: లకడక ససధ పడవళక బబ జజర

7787 NDX1937616
పపరర: సరయ పవన బబ జజర

94-214/166

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:81-95
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:81-96-2732/20
వయససస:35
లస: ససస స
7792 NDX1728718
పపరర: భకవత తలశల

94-214/162

94-214/171

భరస : హహచ ఎన రతననకర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:37
లస: ససస స

94-243/1041

7773 NDX0121160
పపరర: ధనలకడక శరణస

94-215/69

7776 NDX0872325
పపరర: కనదస శకనవరసరరవప

94-214/163

తసడడ:డ కనదస సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-50-1889
వయససస:35
లస: పప
94-214/165

7779 NDX0393538
పపరర: జజఖత ససరరగరరర

94-232/830

భరస : సతష
ఇసటట ననస:81-72
వయససస:32
లస: ససస స
94-232/832

7782 MLJ3311156
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరరగరరర

94-232/833

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:81-72
వయససస:52
లస: పప
94-79/552

7785 JBV3702586
పపరర: దమయసత చనవడన�

94-79/553

భరస : మనససఖలరల�
ఇసటట ననస:81-90
వయససస:79
లస: ససస స
94-214/167

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:81-95
వయససస:25
లస: పప
94-237/838

7770 NDX0549170
పపరర: ససబబబయమక అదనదలపపడడ

భరస : శకనవరస రరవప శరణస
ఇసటట ననస:81-41
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-72
వయససస:35
లస: పప

భరస : మభనగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-80-1889 SAMPATH NAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

7789 NDX2669232
పపరర: మహహబ షపక

94-232/1171

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:81-51
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-72
వయససస:31
లస: పప
7783 NDX2281277
పపరర: మభనగ ననగ పదకజ

7772 NDX3078490
పపరర: సరయ కలమలరర జడ

94-243/1267

భరస : పరశరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-33-2339
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:81-50-1889
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:81-51
వయససస:48
లస: ససస స
7780 MLJ3706033
పపరర: శక కరసత ససరరగరరర

94-243/1040

భరస : మలర కరరరరనరరవప జడ
ఇసటట ననస:81-34-06
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-50-1889
వయససస:37
లస: ససస స
7777 NDX0931576
పపరర: బబ జజర నరకల కలమలరర

7769 NDX1071596
పపరర: మహహబబ షపక

7767 NDX2839934
పపరర: రరషక షపక

తలర : అబభదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:81-32-2198
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:81-33-2332
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరశమ
ఇసటట ననస:81-33-2339
వయససస:49
లస: పప
7774 MLJ3295839
పపరర: మహలకడక పగడనల

94-211/1142

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప గరరర
ఇసటట ననస:81-31-2712
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:81-33-2330
వయససస:37
లస: ససస స
7771 MLJ3363207
పపరర: పసల రరజ

7766 NDX2884641
పపరర: శకనవరస రరవప పప గరరర

7788 NDX0872242
పపరర: ససబబబరరవప బబ జజర

94-214/168

తసడడ:డ మలరరనన bojja
ఇసటట ననస:81-95
వయససస:62
లస: పప

7790 NDX1885880
పపరర: ఎల ఎన వ ససభబషసణణ
కరకరపరరస
భరస : ససరరష కరకరపరరస
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:34
లస: ససస స

94-214/169

7793 NDX1422153
పపరర: వరన కలమలరర కలమమర
గభసటర guntla
భరస : బభచచయఖ guntla
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:37
లస: ససస స

94-214/172

7791 NDX2281111
పపరర: వనసకట పదనకవత యయచనరర

94-214/170

భరస : లకడక నరసససహ మమరరస యయచనరర
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:37
లస: ససస స
7794 NDX0306753
పపరర: జయశక తలససల

94-214/173

తసడడ:డ శశషరరరవప
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:47
లస: ససస స
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7795 NDX1659251
పపరర: జయశక తలశల
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94-214/174

భరస : మధససనదనరరవప తలశల
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:48
లస: ససస స
7798 NDX0306613
పపరర: పడమలలదతవ తలససల

94-214/177

భరస : శశషరరరవప talsila
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:68
లస: ససస స
94-214/180
7801 NDX1422146
పపరర: బభటచయఖ కలమకర గభసటర
kummara guntla
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల kumaraguntla
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:45
లస: పప

7796 NDX0306704
పపరర: సతఖలల తలససల

94-214/178
7799 NDX1326172
పపరర: ససతనరరమసజరననయ శరససస స
సననధననస
తసడడ:డ శవ ససబడమణఖ శరససస స సననధనమ
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:32
లస: పప

7800 NDX2281103
పపరర: లకడక నరసససహ యయచనరర
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల యయచనరర
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:46
లస: పప

7802 MLJ3295144
పపరర: రతననకరరరవప తలససల

7803 NDX2158302
పపరర: శశఖర బబబభ కకట

94-214/181

తసడడ:డ శశషరరరవప tasila
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:45
లస: పప

7807 NDX3046976
పపరర: కగశక యయచనరర

7808 NDX3047412
పపరర: కగశక యయచనరర

7805 NDX2788206
పపరర: సరయ గగతక పప ల

94-214/869

94-214/872

7809 MLJ1862291
పపరర: తరరమల శకదతవ నలస

7810 NDX2484475
పపరర: జసశసత ససతతష ననధ నలస

7811 NDX2457968
పపరర: ససమ వవదగరరర

7812 NDX0651315
పపరర: ధనలకడక చసతలకరర

94-214/188

తసడడ:డ లలకననథచనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:31
లస: ససస స

7814 AP151000411222
పపరర: చసతపలర శకలసతలలదతవ

7815 NDX0968222
పపరర: లతనమసగరషకర

భరస : చసతపలర శసకరపడసరద
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:64
లస: ససస స

7816 NDX2457950
పపరర: ఆదదశశష చలపత వవదగరరర

7817 NDX1408773
పపరర: ననగరరజ చసతలకరర

94-214/191

94-214/186

తసడడ:డ సరయ శరఖమ మభరళ మహన వవదగరరర
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసతపలర మధససనధన చసదడశశఖర పడసరద
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:34
లస: ససస స

94-214/189

94-214/192

తసడడ:డ లలకననధనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:37
లస: పప

7819 MLJ1861731
పపరర: చసతపలర మధససనధన
చసదడశశఖర పడసరద
తసడడ:డ చసతపలర శసకర పడసరద
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:41
లస: పప

94-214/195

7820 AP151000411060
పపరర: చసతపలర శసకర పడసరద

7821 NDX0968107
పపరర: మలలర శశరర బసగరరర

7822 NDX2101426
పపరర: వవణభ కలమలరర గసటటల

94-214/198

94-214/196

తసడడ:డ చసతపలర హరరహరపడసరద
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:72
లస: పప

భరస : బసగరరపల
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:59
లస: ససస స

94-214/187

94-214/190

7818 NDX0968495
పపరర: ఉదయభబసకర

తసడడ:డ లలకననథచనరరఖలల చసతలకరర
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:34
లస: పప

తలర : శకనవరస గసటటల
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:46
లస: ససస స

94-214/184

భరస : లలకననధనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ శరఖమ మభరళ మహన శరససస స వవద
ఇసటట ననస:81-104
వయససస:22
లస: పప

7823 NDX0967968
పపరర: లసగమక బసగరరర

94-214/870

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస యయచనరర
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప నలస
ఇసటట ననస:81-100
వయససస:44
లస: ససస స

7813 NDX0121137
పపరర: చసతపలర లలత

94-214/182

7806 NDX2788222
పపరర: కగశక యయచనరర

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస యయచనరర
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలస
ఇసటట ననస:81-100
వయససస:20
లస: పప

94-214/179

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకట
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసససహ మమరరస యయచనరర
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:18
లస: పప

94-214/185

94-214/176

భరస : ససబడహకణఖ శరససడ సననదరనమ
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవననబరర ననథ డడ
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:26
లస: ససస స

Deleted

7797 NDX1885922
పపరర: లలత సననదరనమ

భరస : శకనవరసరరవప talsila
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/183
7804 NDX1885898
పపరర: శవ ససబడహకణఖ శరససస స
సననదరనమ
తసడడ:డ వనసకటటశశర అవధనన సననదరనమ
ఇసటట ననస:81-97
వయససస:58
లస: పప
94-214/871

94-214/175

94-214/194

94-214/197

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:34
లస: ససస స
94-214/199

7824 NDX0782243
పపరర: ససతనమహలకడక కరరరమసచ

94-214/200

తసడడ:డ సససదర రరమలరరవప
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:66
లస: ససస స
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94-214/201 7826 NDX0782227
7825 NDX1422161
పపరర: నసబమరర అమర శవ కలమలర
పపరర: శవకలమలర కరరరమసచ

తలర : ససవర సరయ కలమలరర
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:29
లస: పప
7828 NDX1970699
పపరర: ననగరరణణ చగడవరపప

తసడడ:డ మధససనధన రరవప
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:34
లస: పప
94-214/204

తసడడ:డ ననగ కకషష పడసరద చగడవరపప
ఇసటట ననస:81-107
వయససస:33
లస: ససస స
7831 NDX1820993
పపరర: భబరత పగడనల

94-214/207

94-214/205

7832 MLJ3294444
పపరర: కకషషకలమలరర� చమట�

94-214/210

7835 MLJ3294055
పపరర: ననగరరజకలమలరర ధనపస

94-214/208

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:48
లస: పప

7838 NDX2673028
పపరర: పరరశత లకకరరజ

94-214/211

భరస : వనసకట జజఖత కకషష కనకరపరటట
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:37
లస: ససస స

94-214/722

7833 MLJ3294436
పపరర: సరగజన� చమట�

7836 NDX2136753
పపరర: నరసససహ రరవప పగడనల

7839 NDX2669471
పపరర: శశషష కకశశర లకకరరజ

94-214/216

7846 MLJ3295425
పపరర: నరసససహరరవప అనన

7848 NDX1404227
పపరర: ససరరష బబబభ కకలర పర

7849 NDX1404219
పపరర: గగపరల రరవప కకలర పర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:81-111
వయససస:66
లస: పప
7852 NDX2104123
పపరర: ధనలకడక ఇననమమరర
భరస : బసవయలఖ ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:42
లస: ససస స

94-236/715

భరస : లకడక ననరరయణ గభమక
ఇసటట ననస:81-110-859
వయససస:44
లస: ససస స
94-214/223

7850 NDX1886409
పపరర: దనడకకయన కకన

7853 NDX1402593
పపరర: లకడక కలమలరర ఇననమమరర
భరస : ససబడహకణఖస ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:46
లస: ససస స

7845 MLJ3294691
పపరర: యగరశశరససబడమణఖస అనన

94-214/220

94-214/222

తసడడ:డ గగపరలరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-111
వయససస:38
లస: పప
94-214/224

భరస : పడసరద కకన
ఇసటట ననస:81-112
వయససస:42
లస: ససస స
94-214/226

94-214/217

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:45
లస: పప

94-214/213

94-214/723

7842 MLJ3295383
పపరర: ఉమలదతవ అనన

94-214/218 7844 NDX0514489
94-214/219
7843 NDX1514869
పపరర: అరరణన చసదడ కలమలరర మదన
పపరర: వనసకట శవ సనరఖ కలమలరర
ద రర
కసకకపరటట
భరస : యగరనసద రరడడడ మదన
ద రర
తసడడ:డ వనసకట శవ ససబబబరరవప కనకరపరటట
ఇసటట ననస:81-110
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:58
లస: ససస స
వయససస:65
లస: ససస స

7847 NDX2702033
పపరర: అసజన దతవ గభమక

94-214/209

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:81-110
వయససస:38
లస: ససస స

94-214/221

94-214/206

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:48
లస: పప

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:55
లస: ససస స

94-214/215 7841 MLJ3295391
7840 NDX0514547
పపరర: వనసకట గరయతడ అరరణ కసకకపరటట
పపరర: అసజల అనన

7830 NDX0968180
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరల

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:67
లస: ససస స
94-214/214

94-214/203

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:81-107
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసస� �
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయభలల
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:65
లస: ససస స
7837 AP151000411140
పపరర: రవశసకర పప పపరర

7829 NDX0968164
పపరర: సతఖవత గరల

7827 NDX0967646
పపరర: వనసకటటశశరరర

తసడడ:డ బసగరరపల
ఇసటట ననస:81-106
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:81-107
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:81-108
వయససస:25
లస: ససస స
7834 AP151000411747
పపరర: శరరదనదచవ పప పపరర

94-214/202

7851 NDX1886342
పపరర: పడసరద కకనన

94-214/225

తసడడ:డ వరభదడ కకనన
ఇసటట ననస:81-112
వయససస:44
లస: పప
94-214/227

7854 NDX2281129
పపరర: ససరరష కలమలర ఇననమమరర

94-214/228

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:22
లస: పప
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7855 NDX1402577
పపరర: సరయ కలమలర ఇననమమరర

94-214/229

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:25
లస: పప
7858 NDX1402601
పపరర: ససబడహకణఖస ఇననమమరర

94-214/232

తసడడ:డ గరటయఖ ఇననమమరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:49
లస: పప
7861 NDX2158260
పపరర: ససనసద జటటరర

తసడడ:డ కకసడనల రరవప తడవరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:31
లస: పప

7859 NDX2493708
పపరర: బసవయఖ ఇననమభరర

7860 NDX2158237
పపరర: కనక దసరర మదనదల

94-214/235

7862 NDX2158229
పపరర: లకడక సరసబబడజఖస మదనదల

94-214/238

7865 NDX2158211
పపరర: ననగరశశర రరవప మదనదల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-115
వయససస:79
లస: పప
94-214/241

94-214/244

94-216/27

భరస : సరయకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:81-120
వయససస:50
లస: ససస స

94-238/898

7877 NDX1690966
పపరర: లకడక ఫణణసదడ మధదర

94-214/255

7880 AP151000411504
పపరర: వనసకటరమణ అసబడడపపడడ

94-214/242

7883 NDX1207182
పపరర: సతఖననరరయణ చగభరరపరటట
తసడడ:డ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-120
వయససస:55
లస: పప

94-214/237

7866 NDX2158252
పపరర: ఆదదననరరయణ జటటరర

94-214/240

7869 NDX1607839
పపరర: మహహన పప తత
స రర

94-239/897

7872 NDX0931964
పపరర: కకరరవ సనరఖపడకరష

94-214/243

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-116-1
వయససస:49
లస: పప
94-214/252

7875 MLJ1861756
పపరర: రరజరశశర శరససస స దరరర

94-214/253

తసడడ:డ బలరరమ శరక దరరర
ఇసటట ననస:81-118
వయససస:69
లస: పప
94-216/28

7878 AP151000411192
పపరర: జజనకక అసబడడపపడడ

94-214/254

భరస : మకతషఖసజయశరససస స
ఇసటట ననస:81-119
వయససస:75
లస: ససస స
94-214/256

తసడడ:డ మకతషఖసజయశరససస స
ఇసటట ననస:81-119
వయససస:57
లస: పప
94-214/258

7863 NDX1405704
పపరర: వజయ కకషష జటటరర

భరస : బడహకస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:81-115-1585
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అచసఖత కలమలర మధదర
ఇసటట ననస:81-118
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మకతషఖజయశరససస స
ఇసటట ననస:81-119
వయససస:38
లస: పప
7882 NDX1207190
పపరర: గగలకడక చగభరరపరటట

7874 MLJ3295292
పపరర: లకడక గరయతడ దరరర

94-214/234

తసడడ:డ జగననధస జటటరర
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమ శరక దరరర
ఇసటట ననస:81-118
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమ శరక ధరరబ
ఇసటట ననస:81-118
వయససస:54
లస: ససస స
7879 MLJ1861954
పపరర: రమమష అసబడడపపడడ

94-214/239

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-116-1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:81-116-1
వయససస:74
లస: పప
7876 NDX1690974
పపరర: ఉమల కరతనఖయన మధదర

7871 NDX1336437
పపరర: రరమరతనస కకరరవ

94-214/231

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ జటటరర
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:81-115-1384
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సనరఖ పడకరష
ఇసటట ననస:81-116-1
వయససస:45
లస: ససస స
7873 NDX0931808
పపరర: కకరరవ శవ ననగరశశరరరవప

94-214/236

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:45
లస: పప

94-214/846 7868 NDX2113934
7867 NDX3063146
పపరర: లకడక ననరరయణ కకపపలరరవపరర
పపరర: శవ ననగరసశరమక అలర స

7857 NDX1402585
పపరర: మణణకసఠ తనటవరరర

భరస : ననగరశశర రరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ జటటరర
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:31
లస: పప

7870 NDX0932111
పపరర: కకరరవ అనసరరధ

94-214/233

తసడడ:డ గరరతయఖ ఇననమభరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ జటటరర
ఇసటట ననస:81-114
వయససస:55
లస: ససస స
7864 NDX1405712
పపరర: జయకకషష జటటరర

94-214/230
7856 NDX1594689
పపరర: మణణ పవన కలమలర
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ వనసకట గగవసదరరజలల కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:81-113
వయససస:30
లస: పప

94-214/257
7881 NDX1835398
పపరర: చసదడ చసదడ లలఖల చగభరరపరటట

తసడడ:డ వనసకట రమణ చగభరరపరటట
ఇసటట ననస:81-120
వయససస:24
లస: ససస స
94-214/259

7884 NDX1207174
పపరర: సరయకకషష రరరవప చగభరరపరటట

94-214/260

తసడడ:డ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-120
వయససస:62
లస: పప
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7885 NDX2064624
పపరర: ససత మహలకడక కకలలకకసద

94-214/261

భరస : వనసకట రరజరశ కకలలకకసద
ఇసటట ననస:81-121
వయససస:32
లస: ససస స
7888 NDX0517524
పపరర: పవన వహరర పససమరరస

7886 NDX0517458
పపరర: దసరర అనషర పససమరరస

భరస : ఆదదశశషరరరవప పసకకత
ఇసటట ననస:81-121
వయససస:33
లస: ససస స
94-214/264

తలర : ఆదదశశషరరరవప పరససమరరస
ఇసటట ననస:81-121
వయససస:31
లస: పప

7889 MLJ1863893
పపరర: అదదశశషరరరవప పససమరరస

భరస : వనసకటపడసరద rachamullu
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:49
లస: ససస స
94-214/270

7897 NDX1970624
పపరర: రమఖ సతఖ భడమరరసబ
మభననలకరర
తసడడ:డ ఉపపసదడ గభపరస మభననలకరర
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:31
లస: ససస స

94-214/273

7900 NDX1458588
పపరర: రమలదతవ పననలకరర

94-214/276

94-214/279

7906 AP151000411300
పపరర: బబలరరజరశశరర చచట chowta

94-214/281

7890 NDX1574632
పపరర: మలధవ లత తనళళ
ర రర

94-214/266

7893 NDX1214543
పపరర: వనచషషవ కలమలర రరచమలలర

94-214/269

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రచమళళర
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:27
లస: పప

7895 AP151000411720
పపరర: వనసకటపడసరద రరచమలలర
rachamallu
తసడడ:డ రరమలరరవప rachamullu
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:53
లస: పప

94-214/271

7898 NDX1594770
పపరర: లకడక రరణణ మసచకసటట

94-214/274

7899 AP151000411690
పపరర: శకలసతలలదతవ మభననలకరర
munnaluri
భరస : ఉపపసదడగభపస munnaluri
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:57
లస: ససస స

94-214/275

94-214/277

7902 NDX1458661
పపరర: సఇబబబభ పననలకరర

94-214/278

7901 NDX2064616
పపరర: తరరమల శసకర మసచకసటట

7904 NDX2598654
పపరర: సరయ కకషష మసచకసటట

7907 NDX0967604
పపరర: సరయ అసజన శవ
కలమలరరసయఐసరయ అసజన
తసడడ:డ శవ
శవకలమలర
రసగననయకలలల
నననన గభపరస
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ కకనశశటట
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:53
లస: పప

94-214/272

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస పననలకరర
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:60
లస: పప
94-31/926

7905 NDX0967489
పపరర: లకడక ననగరశశరర నననన

94-214/280

భరస : శవ రసగననయకలల గభపరస
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:61
లస: ససస స
94-214/282

7908 AP151000411621
పపరర: రరఘవవసదడరరవప చచట chowta

94-214/283

తసడడ:డ పడసరధరరవప chowta
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:43
లస: పప
94-214/285

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ chowta
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:77
లస: పప

94-214/287 7913 AP151000426695
7912 NDX1241322
పపరర: వనసకట అనల ససమసత కకనశశటట
పపరర: వనసకట రరమలరరవప కకనశశటట

7896 NDX2494490
పపరర: శరరశన అసదసగభలపరటట
తసడడ:డ మలర కరరరరన అసదసగభలపరటట
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:21
లస: పప

94-214/284 7910 AP151000411296
7909 NDX0967554
పపరర: శవ రసగననయకలల గభపరస నననన
పపరర: పడసరదరరవప చచట chowta

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:26
లస: పప

94-214/268

తసడడ:డ రరమలరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:50
లస: పప

7903 AP151000411695
పపరర: ఉపపసదడగభపస మభననలకరర
munnaluri
తసడడ:డ సతఖననరరయణ munnaluri
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:64
లస: పప

94-214/263

భరస : రరమన మననజ కలమలర తలలరరర
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరమల శసకర మసచకసటట
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సఇబబబభ పననలకరర
ఇసటట ననస:81-123
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:65
లస: పప

94-214/265

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రచమళళర
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:25
లస: పప

7894 NDX1574640
పపరర: రరమన మననజ కలమలర
తనళళళరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తలలరరర
ఇసటట ననస:81-122
వయససస:31
లస: పప

7887 MLJ1862028
పపరర: వరలకడక పససమరరస

భరస : ఆదదశశషరరరవప pasumarthi
ఇసటట ననస:81-121
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ pasumarthi
ఇసటట ననస:81-121
వయససస:58
లస: పప

94-214/267 7892 NDX1214535
7891 MLJ3295219
పపరర: సరవతడ రరచమలలర rachamallu
పపరర: సరయ లలకరష రరచమలలర

భరస : పడసరధరరవప chowta
ఇసటట ననస:81-124
వయససస:74
లస: ససస స

94-214/262

7911 AP151000429620
పపరర: భబరత కకనశశటట

94-214/286

భరస : వనసకట రరమలరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:45
లస: ససస స
94-214/288

7914 NDX3108826
పపరర: పడసరద గభడడవరడ

94-214/849

తసడడ:డ జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:39
లస: పప
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94-214/850

7916 NDX3109196
పపరర: మధవ గభడడవరడ

తసడడ:డ సతఖ సనరఖ పడకరశ రరవప వటట స
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడసరద గభడడవరడ
ఇసటట ననస:81-125
వయససస:33
లస: ససస స

7918 SQX1310747
పపరర: హహమ బసదస తమరర

7919 NDX2221943
పపరర: వనసకతనగలకడక తమరర

94-214/290

తసడడ:డ బసగరరర బబబభ తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:25
లస: ససస స
7921 NDX2221893
పపరర: కరదనరరశశర చరఖ తమరర

94-214/293

94-214/291

94-222/42

7925 NDX2148212
పపరర: లకడక మభదడ

94-214/294

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-127
వయససస:49
లస: పప

7928 NDX2064632
పపరర: వరన బబ ననల

94-222/43

94-214/299

7933 NDX1458695
పపరర: హరర ససడ ఇసదడజ చససడనరర

94-214/302

7931 NDX2221901
పపరర: చససడనరర గభరరవరరర మ

94-214/297

94-218/815

7926 NDX2281210
పపరర: ఉమ దతవ రరవకకసడడ

94-214/295

7929 AP151000411715
పపరర: సరసశత చససడనరర

94-214/300

7932 AP151000411249
పపరర: ససరరష చససడనరర

భరస : ననగపడసరద చససడనరర
ఇసటట ననస:81-129
వయససస:49
లస: ససస స

7936 MLJ3295011
పపరర: కవత కపసలవరయ

7937 MLJ1861111
పపరర: సతఖవరణణ కకట

తసడడ:డ రరమమహనరరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరజశరక
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:37
లస: ససస స

7939 AP151000411120
పపరర: అసజనదతవ కపసలవరయ

7940 AP151000411124
పపరర: మలలతదతవ కపసలవరయ

భరస : శవరరమకకషష కపసలకల
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషషకలమలర కపసలవరయ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:55
లస: ససస స

94-214/311
7942 NDX2186022
పపరర: రరజరసదడ వనసకట పవన సరయ
కపసలవరయ
తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష కపసలవరయ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:22
లస: పప

7943 MLJ3295045
పపరర: ననగరరజశరక కకట
తసడడ:డ పడసరదలరక kota
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:50
లస: పప

94-214/298

94-214/301

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడనరర
ఇసటట ననస:81-128
వయససస:52
లస: పప

94-214/303 7935 AP151000411223
7934 MLJ1861038
పపరర: వనసకటలకడకకలమలరర చససడనరర
పపరర: వనసకటననగపడసరదస చససడనరర

తసడడ:డ వనసకట ననగ పడసరద చససడనరర
ఇసటట ననస:81-129
వయససస:25
లస: ససస స

94-214/308

7923 NDX2941763
పపరర: కరదనరరశశర చనరర తమరర

భరస : ససరరష చససడనరర
ఇసటట ననస:81-128
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహకణఖస చససడనరర
ఇసటట ననస:81-128
వయససస:48
లస: పప

94-214/305

94-214/292

భరస : శకనవరస రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:81-127
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబభ బబ ననల
ఇసటట ననస:81-128
వయససస:35
లస: ససస స

7930 AP151000411751
పపరర: వనసకట బబల ససబడమణఖస
చససడనరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడనరర
ఇసటట ననస:81-128
వయససస:48
లస: పప

7920 NDX2221935
పపరర: యమభనన తమరర

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మభదడ
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:40
లస: ససస స
94-214/296

94-214/289

భరస : బసగరరర బబబభ తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తమరర బసగరరర బబబభ తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మభదడ
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:40
లస: ససస స
7927 NDX2281202
పపరర: శకనవరస రరవకకసడడ

7922 NDX2221927
పపరర: బసగరరర బబబభ తమరర

7917 SQX1310713
పపరర: యగ పసడయ తమరర

తసడడ:డ బసగరరర బబబభ తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరసరరశశరచరగ తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనలల తమరర
ఇసటట ననస:81-126
వయససస:34
లస: పప
7924 NDX2148196
పపరర: లకడక మభదడ

94-215/1084

94-214/304

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడనరర
ఇసటట ననస:81-129
వయససస:54
లస: పప
94-214/306

7938 NDX0306977
పపరర: మలధవ లత కపసలవరయ

94-214/307

భరస : బదదడ ననరరయణ కపసలవరయ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:42
లస: ససస స
94-214/309

7941 AP151000411123
పపరర: వనసకటమహలకడక గభడడవరడ

94-214/310

భరస : వనసకటటసశరరరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:63
లస: ససస స
94-214/312

7944 MLJ3295755
పపరర: బదరగననరరయణ కపసలవరయ

94-214/313

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప kapilavai
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:53
లస: పప
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7945 AP151000411420
పపరర: శవరరమకకషష కపసలవరయ

94-214/314

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:55
లస: పప
7948 NDX1517111
పపరర: లకడక కకలర పర

94-222/44

94-214/317

7949 NDX1832600
పపరర: అనసశర వసకరయల

7952 NDX0593442
పపరర: హరరక చటటటపప డ లల

7955 NDX0968206
పపరర: హహమలత కసదగటర

భరస : అనల వనసకట ససబబబరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:48
లస: ససస స

7957 NDX2100246
పపరర: ననగ వర చసదడ దకయన
జజర రర
భరస : కకషష పడసరద జజర రర
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:62
లస: ససస స

94-214/323

7958 NDX0966937
పపరర: సరయ నరరష కసదగటర

7960 NDX2100212
పపరర: కకషష పడసరద జజర రర

94-214/326

94-215/70

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:84
లస: ససస స

94-237/826

7967 MLJ3294295
పపరర: కమల కకడనసబ

94-214/324

7970 NDX0931782
పపరర: వనసకట శశష హరర కకషష కకడనసబ

94-214/327

94-214/319

7956 NDX0588038
పపరర: పడమలలకలమలరర పబబశశటట

94-214/322

7959 NDX0968610
పపరర: భబసకరరరవప కసదగటర

94-214/325

94-214/727
7962 NDX2677839
పపరర: మమఘ మహహత గభపస ఠగమకమభ
డమ

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:19
లస: పప
94-222/52

94-214/328

7965 NDX1851469
పపరర: వనసకట ననగ రరఘవవసదడ
కరరరసకరయ జజర రర
తసడడ:డ కకషష పడసరద జజర రర
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:28
లస: పప
7968 NDX1336460
పపరర: శక ససధనఖ కకడనసబ

94-222/53

94-214/329

భరస : హరరకకషష కకదసబ
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:38
లస: ససస స
94-214/331

తసడడ:డ వరదనచనరరఖలల వరదనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:45
లస: పప

భరస : మధససనదన రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:54
లస: ససస స

7953 NDX1821058
పపరర: సడవసత జజర రర

94-222/46

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:53
లస: పప

భరస : వరదనచనరరఖలల వరద చనరరఖలల
ఇసటట ననస:81-139
వయససస:67
లస: ససస స
94-214/330

7950 NDX0577296
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కసకకపరటట
కసకకపరటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:81-133
వయససస:69
లస: పప

భరస : యభగసధర రరవప పబససటట ట
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:61
లస: ససస స

7964 NDX1883603
పపరర: ఉమ ధనలకడక జజర రర

94-214/851 7973 NDX2835130
7972 NDX3060530
పపరర: మదససనధన రరవప కకతస మలసస
పపరర: మలర శశరర నసబమరర

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:57
లస: పప

94-214/321

తసడడ:డ కకషష పడసరద జజర రర
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:27
లస: పప
7969 NDX0782409
పపరర: కకటమక ససకలల�

7961 NDX0592931
పపరర: యభగసధర రరవప పబబశశటట

94-214/316

భరస : కకషష పడసరద జజర రర
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పబబససటట ట
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద బబబభ చకరక
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:27
లస: పప
7966 NDX2674265
పపరర: వఎనఆర కకక కరయ జజర రర

94-214/318

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జజర రర
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:66
లస: పప
7963 NDX1579822
పపరర: రరజరశ కలమలర చకరక

94-222/45

భరస : కకరణ కలమలర చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:81-138
వయససస:32
లస: ససస స
94-214/320

7947 AP151000411518
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గభడడవరడ

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గభడడవరడ
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:81-133
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:81-134
వయససస:61
లస: ససస స
7954 NDX1594747
పపరర: వనసకట ససరగష పప తతరర

94-214/315

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:81-130
వయససస:63
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:81-132
వయససస:57
లస: ససస స
7951 NDX2469179
పపరర: వనలగపపడడ ససబబబ లకడక

7946 NDX1970665
పపరర: యగరనసద రరడడడ మదన
ద రర

94-214/852

7971 NDX2665933
పపరర: సరయ యలమన దదవనశల

94-214/728

తసడడ:డ ససరరశ కలమలర
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:19
లస: ససస స
7974 NDX3295714
పపరర: శరకవణణ కకలక
ర రర

94-214/990

భరస : సరయ పడసనన కరరరసక
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:28
లస: ససస స
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7975 NDX2064541
పపరర: పసడయల లకడక మలర పసదదద

94-215/71

భరస : పపడమ ససధనకర మలర పసదదద
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:52
లస: ససస స
7978 NDX2669554
పపరర: ఁరమరతకస కకతచచమలసస

7976 NDX1579897
పపరర: వ పడభభ పడసరద ఎస

తసడడ:డ పపడమ ససధనకర ఎస
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:35
లస: పప
94-215/921

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:73
లస: ససస స
94-215/74

భరస : పడభభ కకసడచపప
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-215/1085 7980 NDX3130820
7979 NDX3156387
పపరర: సరయ పడసనన కరరరసక కకలక
పపరర: రరమరతనస కకతస మలసస
ర రర

94-215/78

తసడడ:డ పరమలనసదస దదవనశల
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:51
లస: పప
7987 NDX2865178
పపరర: వజయలకడక తచలర లకలల

94-214/853

94-215/76 7983 NDX0149732
7982 NDX2139161
పపరర: బచసచ తతజజ శకనవరస కలమలర
పపరర: యల వ రరజరష కసదగటర

భరస : వనసకట చలపత రరవప తచలర లకలల
ఇసటట ననస:81-141/1
వయససస:69
లస: ససస స
7990 NDX2632784
పపరర: పదనకవత తలర స
భరస : వనసకట ససబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:81-142-1061
వయససస:49
లస: ససస స
7993 AP151000411389
పపరర: సతఖవత అసబడడపపడడ

7991 MLJ3295805
పపరర: పదకజ కకనపపరరడడడ

94-214/334

7994 NDX1408757
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకకశశటట
తసడడ:డ బకకలల ఆకకశశటట
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:35
లస: పప

7996 AP151000411623
పపరర: ఉమలమహహశశరశరససస స
అసబడడపపడడ
తసడడ:డ వశశననధశరససస స అసబడడపపదదదఆ
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:85
లస: పప

94-214/337

7997 NDX2039692
పపరర: శకనవరస మలలరదద

7999 AP151000411225
పపరర: సతఖననరరయణమమరరస
కకనపపరరడడడ
తసడడ:డ ననగరసదడస కలనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:60
లస: పప

94-214/340

94-234/1438

94-214/332

8003 NDX1579459
పపరర: వనసకట యలలరరరవ గభఱఱ స

94-216/29

7989 NDX0322164
పపరర: మలలర శశరర తచలర లకలల

94-234/1439

7992 NDX0122754
పపరర: ననగ పదనకవత అసబడడపపడడ

94-214/333

భరస : వనసకట రమణ అసబడడపపదదద
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:50
లస: ససస స
94-214/335

7995 NDX0517409
పపరర: తతజరశశర అసబడడపపడడ

94-214/336

తసడడ:డ మకతనఖసజయ శరససస స అసబడడపపదదద
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:40
లస: పప
94-216/30

7998 AP151000411226
పపరర: వరలకడక కకనపపరరడడడ

94-214/339

భరస : సతఖననరరయణమమరరస కలనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:53
లస: ససస స
94-215/89

భరస : వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:54
లస: ససస స
94-215/92

7986 NDX1941682
పపరర: శకకరనస పరమభలపరటట

భరస : రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:81-141/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఆర కర మమరరస మలలరదద
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:52
లస: పప
8000 NDX0927210
పపరర: అసబటట వజయలకడక

94-215/77

తసడడ:డ శవయఖ పరమభలపరటట
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస కలనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశర శరససస స అసబడడపపదదద
ఇసటట ననస:81-148
వయససస:73
లస: ససస స

8002 NDX0927095
పపరర: అసబటట వనసకట రమణ రరవప

94-215/79

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:81-141/1
వయససస:39
లస: పప
94-215/924

94-216/780

తసడడ:డ కర వ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:35
లస: పప

7985 NDX0119164
పపరర: వ నరసససహరరవప కసదగటర
కసదగటర
తసడడ:డ కర యల ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:60
లస: పప
7988 NDX0343970
పపరర: రమమశ కలమలరర తచలర లకలల

94-215/73

భరస : పసడడ రసగరరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ బచసచ గగపరల కకషష రరవప
ఇసటట ననస:81-140/1
వయససస:30
లస: పప

7984 NDX2158435
పపరర: ససరరష కలమలర దదవనశల

7977 NDX2064533
పపరర: పపడమ ససధనకర మలర పసదద

తసడడ:డ రరమమమరరస మలర పసదద
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: లలవణఖ మనననస
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:28
లస: పప

7981 NDX1771220
పపరర: నలమ కకసడచపప

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:62
లస: పప

94-215/72

8001 NDX0926899
పపరర: అసబటట పవన కలమలర

94-215/90

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:35
లస: పప
94-216/31

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గభఱఱ స
ఇసటట ననస:81-150
వయససస:24
లస: పప
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8004 NDX2262020
పపరర: రరజశశఖర తతట
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94-74/581

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:49
లస: పప
8007 NDX2353894
పపరర: ఉదయ చసదడ వకకమ కరవటట

94-214/343

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:38
లస: పప
8010 NDX1097484
పపరర: మలధవ కరవటట

94-216/32

8005 NDX2353944
పపరర: సడవసత కరవటట

94-214/344
8008 NDX2353928
పపరర: శవ ననగ మననహర ననయభడడ
కరవటట
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:42
లస: పప

94-215/93
8009 NDX2353985
పపరర: ఉదయ చసదడ వకకమ ననయభడడ
కరవటట
తసడడ:డ శవ శసకరరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:38
లస: పప

8011 NDX1097955
పపరర: ధనలకడకదతవ కరవటట

8012 AP151000411760
పపరర: శకలకడక గభరకస

8013 NDX0307017
పపరర: అనసనయ లగవరపప

8014 AP151000411479
పపరర: హనసమలయమక గభరకస

8016 AP151000411761
పపరర: శకనవరసరరవప గభరకస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభరకస
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:50
లస: పప
8019 NDX2674158
పపరర: వనసకట వరపడసరద కకమకనద న

94-233/1020

94-214/354

తసడడ:డ శకననధ పతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:44
లస: ససస స
8025 AP151000411351
పపరర: శకననధ పరతతరర

94-214/357

తసడడ:డ కకటయఖ ఆరగశటట
ఇసటట ననస:81-159
వయససస:59
లస: పప

8020 NDX2673549
పపరర: వనసకట గరరరజ శరసత కలమలరర
ఠగమకదడమ
తసడడ:డ వనసకట వరపడసరద
ఇసటట ననస:81-155
వయససస:47
లస: ససస స
8023 MLJ3295995
పపరర: రరజససలలచన పరతతరర

8026 AP151000411021
పపరర: శకకరసత పరతతరర

94-214/360

8029 AP151000411541
పపరర: రరజఖలకడక ఆరవటట

94-214/729

8032 AP151000411361
పపరర: హనసమసతరరవప ఆరవటట
తసడడ:డ కకటయఖ ఆరగశటట
ఇసటట ననస:81-159
వయససస:60
లస: పప

94-214/348

8018 NDX2680171
పపరర: వనసకట ననగలకడక కవత గభరకస

94-215/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:21
లస: ససస స
94-233/1021

8021 NDX2673960
పపరర: పడణణత ఠగమకననద న

94-236/725

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద
ఇసటట ననస:81-155
వయససస:24
లస: పప
94-214/355

8024 AP151000411701
పపరర: శశషమలసబ పరతతరర

94-214/356

భరస : వనసకటబడమశరససస స పతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:74
లస: ససస స
94-214/358

8027 AP151000411144
పపరర: వనసకటబడమశరససస స పరతతరర

94-214/359

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస ఒఅతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:80
లస: పప
94-214/361

భరస : అరరరనరరవప ఆరగశటట
ఇసటట ననస:81-159
వయససస:54
లస: ససస స
94-214/363

8015 AP151000411759
పపరర: ససబబబరరవప గభరకస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గభరకస
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడమశరససస స పతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:81-157
వయససస:65
లస: ససస స
8031 AP151000411540
పపరర: అరరరనరరవప ఆరవటట

94-214/347

భరస : శకకరసత పతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమశరససస స పతషరర
ఇసటట ననస:81-156
వయససస:51
లస: పప
8028 AP151000411528
పపరర: లకడకకరసతమక పపలబసడర

8017 NDX2668184
పపరర: లకడక దతవ గభరకస

94-214/345

భరస : శకనవరసరరవప గభరకస
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:81-155
వయససస:51
లస: పప
8022 MLJ1861913
పపరర: లకడకపడసనన పరతతరర

94-216/33

భరస : సతఖననరరయణ గభరకస
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:75
లస: ససస స
94-214/349

94-214/342

భరస : రరజశశఖర తతట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప లలగవరపప
ఇసటట ననస:81-152
వయససస:52
లస: ససస స

8006 NDX2353910
పపరర: కకషష చచచతనఖ తతట

భరస : ఉదయ చసదడ వకకమ ననయభడడ కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవననగ మననహర ననయభడడ కరవటట
ఇసటట ననస:81-151
వయససస:34
లస: ససస స
94-214/346

94-214/341

8030 AP151000411174
పపరర: లకడకకలమలరర ఆరవటట

94-214/362

భరస : హనసమసతనరవప ఆరగశటట
ఇసటట ననస:81-159
వయససస:55
లస: ససస స
94-214/364

8033 MLJ3295409
పపరర: లకడకససజజత� శకషసస�

94-214/365

భరస : వశశననధశరక� �
ఇసటట ననస:81-160
వయససస:38
లస: ససస స
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8034 AP151000411119
పపరర: వశశననధశరససస స శకషట �స

94-214/366

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:81-160
వయససస:45
లస: పప
8037 NDX1594762
పపరర: రరజరశశరర ననకల

94-214/369

94-215/95

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:81-162
వయససస:47
లస: ససస స
94-215/98

తసడడ:డ పసచచయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:81-162
వయససస:50
లస: పప

8041 NDX1820464
పపరర: రరషస కరసత చగపలర

8044 NDX2172534
పపరర: నరసససహ రరవప చగపలర

94-214/373

8047 NDX0785840
పపరర: రఘభ పరలశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసకర
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:25
లస: ససస స

8050 NDX1737214
పపరర: ననగ రతన పపషరలవత లసకర

భరస : కరరణనకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:59
లస: ససస స

8053 NDX2100162
పపరర: ససజయ బబజవరడ

94-214/382

8056 NDX2064574
పపరర: శకనవరస రరవప లసకర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప లసకర
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:54
లస: పప

8058 NDX3141322
పపరర: భబరర వ శసగమ శశటట

8059 NDX0967356
పపరర: వనసకట ననగమణణ వనచషషవ చతగభ

94-214/856

తసడడ:డ ససధకర శసగమ శశటట
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:47
లస: ససస స

94-215/99

8045 NDX0307066
పపరర: రరజఖలకడక పరలశశటట

94-214/374

8062 NDX0967422
పపరర: పసకజవలర
భరస : బబబభ రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:63
లస: ససస స

94-215/97

94-214/372

8048 NDX2186089
పపరర: రరజజ పడసరద రరవప పప లశశటట

94-214/375

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:81-164
వయససస:66
లస: పప
94-214/377

8051 NDX2064608
పపరర: పదకజ లసకర

94-214/378

భరస : శకనవరస రరవప లసకర
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:44
లస: ససస స
94-214/380

8054 NDX2100147
పపరర: రరజవ బబజవరడ

94-214/381

తసడడ:డ కరరణనకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:33
లస: పప
94-214/383

8057 NDX2466118
పపరర: కరరణనకర రరవప బబజవరడ

94-214/384

తసడడ:డ శవ కలమలరర తమకన
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:60
లస: పప
94-214/385

తసడడ:డ కకషప ర కలమలర
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:29
లస: ససస స
94-214/387

94-214/371

భరస : రఘభ పలశశటట
ఇసటట ననస:81-164
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకర రరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కనగలలలల
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:39
లస: పప

8061 NDX0966804
పపరర: మలధవ చతగభ

8042 NDX1594382
పపరర: దతవ ఫణణకరసత అసజన
కలమలర చగపలర
తసడడ:డ నరసససహరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:81-162
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసకర
ఇసటట ననస:81-165
వయససస:27
లస: ససస స
94-214/379

8039 NDX1659210
పపరర: రఘభరరమరరడడడ భమరరడడడ

94-215/96

తసడడ:డ శవయఖ పరలశశటట
ఇసటట ననస:81-164
వయససస:50
లస: పప
94-214/376

94-214/368

తసడడ:డ కకటటరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-161
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:81-162
వయససస:65
లస: పప

భరస : శవయఖ పలశశటట
ఇసటట ననస:81-164
వయససస:54
లస: ససస స

8055 NDX2100196
పపరర: శకనవరస రరవప కనగలలలల

94-214/370

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:81-162
వయససస:24
లస: పప

8043 NDX2064442
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగవరడ

8052 NDX2100170
పపరర: ససవర కలమలరర తమకన

8038 NDX2139062
పపరర: షపక ఉమకర

8036 NDX1659236
పపరర: రరధదక భమరరడడడ

భరస : రఘభరరమరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:81-161
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖలదర షర
ఇసటట ననస:81-161
వయససస:42
లస: పప

8040 NDX2064459
పపరర: అననరరధ గగవరడ

8049 NDX1737263
పపరర: ననగ హరరలత లసకర

94-214/367

భరస : షపక ఉమకర
ఇసటట ననస:81-161
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ ననకల
ఇసటట ననస:81-161
వయససస:41
లస: ససస స

8046 NDX0354159
పపరర: సరమలమ జఖస పరలశశటట

8035 NDX2139070
పపరర: షపక షరఫసరర

8060 NDX0967000
పపరర: కకలక
ర రర అనత

94-214/386

భరస : కకలక
ర రర రఘభ రరమ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:39
లస: ససస స
94-214/388

94-214/389
8063 NDX0967570
పపరర: కకలక
ర రర రఘభ రరమ పరరర సరరధద

తసడడ:డ కకలక
ర రర బబబభ రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:44
లస: పప
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94-214/390

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:54
లస: పప
8067 NDX2671121
పపరర: లకడక శశశలజ గకసథద

94-214/731

94-214/394

8068 NDX1380435
పపరర: ననగ శరకవణణ మమనక దరరల

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరకవప గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:73
లస: ససస స

8077 NDX0585554
పపరర: చసదడ శశఖరరకవప గగలలర

94-216/35 8080 NDX1063981
8079 NDX1064161
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషషపడసరద గగలర
పపరర: శవ ననగమలలర శశరరరవప గగలర

భరస : రమభలల
ఇసటట ననస:81-181
వయససస:58
లస: ససస స
8085 NDX0478305
పపరర: వనసకట రతనస నకరక�

94-218/42

తసడడ:డ పరడనసస ఆసథదన దదడడ డ
ఇసటట ననస:81-186
వయససస:49
లస: పప

94-215/101

8086 NDX0326355
పపరర: మసరసన బ షపక

94-218/45

94-216/36

8078 NDX1063965
పపరర: లకడకకలమలరర గగలర

తసడడ:డ మలలఖదదడ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-186/1
వయససస:27
లస: ససస స

94-216/34

8081 NDX1063999
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగలర

94-32/989

94-216/37

8084 NDX0478487
పపరర: ననగలకడక ధనబబ యన�

94-218/41

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:42
లస: ససస స
94-218/43

8087 AP151000417446
పపరర: ఖలజజబ షపక

94-218/44

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:77
లస: ససస స

94-218/46 8090 NDX0975573
8089 NDX0478537
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దననబబ యన�
పపరర: శవకలమలరర నకరక

8092 NDX2161511
పపరర: వరలకడక ననతలపత

94-28/854

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ�
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:47
లస: పప
94-30/1225

8075 NDX2570521
పపరర: జయపడద కకమమకరర

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:30
లస: పప
8091 NDX2981280
పపరర: రరజశశకర ఆసథదన దదడడ డ

8083 NDX2617199
పపరర: రమభలల వటటటకకటట

94-214/396

భరస : భబసకర రరవప కకమమకరర
ఇసటట ననస:81-172
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట యఖ
ఇసటట ననస:81-181
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస� నకక
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:45
లస: ససస స
8088 NDX0976266
పపరర: ననగభల మరర షపక

94-214/398

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:31
లస: పప
94-31/927

94-214/393

భరస : ససవర శసకర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:81-169
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎస గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:81-174
వయససస:30
లస: పప

8069 AP151000411241
పపరర: లకడకరరజమలలర శశరర దరరల
భరస : పడసరదరరవప దరరల
ఇసటట ననస:81-168
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమపపననయఖ నసబరర
ఇసటట ననస:81-169
వయససస:58
లస: పప
94-215/100

94-214/730

94-214/395 8072 NDX1618414
8071 NDX1618406
పపరర: ససవర ననగ మలలర సవరగ నసబమరర
పపరర: ననగ ధన లకడక నసబమరర

94-214/397 8074 NDX0122275
8073 NDX2468593
పపరర: శవ ననగ సరయ తతజ నసబమరర
పపరర: శవ శసకర రరవప నసబమరర

8082 NDX2617165
పపరర: సరసబడజఖస వటటటకకటట

94-214/392

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:81-169
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:81-169
వయససస:20
లస: పప

8066 NDX2672228
పపరర: శకనవరసస గకసథద

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమలర దరరల దరరల
ఇసటట ననస:81-168
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప దరరల
ఇసటట ననస:81-168
వయససస:34
లస: పప

8076 NDX0587493
పపరర: పదనకవత గగలలర�

94-214/391

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:81-166
వయససస:41
లస: ససస స
8070 NDX0122457
పపరర: ఫణణ కలమలర దరరల

8065 NDX0967505
పపరర: బబబభ రరజరసదడపస
డ రద

94-218/739

తసడడ:డ శకనవరస నకక
ఇసటట ననస:81 184
వయససస:28
లస: ససస స
94-245/1026

8093 NDX2161503
పపరర: ననగమక ననతలపత

94-245/1027

భరస : మలలఖదదడ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-186/1
వయససస:51
లస: ససస స
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8094 NDX2161529
పపరర: కకసడల రరవప ననతలపత

94-245/1028

తసడడ:డ మలలఖదదడ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-186/1
వయససస:25
లస: పప
8097 MLJ1894641
పపరర: లకడక బసడడ

94-245/1031

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:81-186/2
వయససస:50
లస: ససస స
8100 MLJ3379088
పపరర: నరసససహరరవప వరససమలర

94-245/1029

94-245/1034

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:81-186/2
వయససస:40
లస: ససస స

8098 MLJ3379070
పపరర: ససవరరస వరససమలర

8099 MLJ1891654
పపరర: సససదరరరవప ఇససస ల

94-245/1032

8101 NDX3057627
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ మహమకద గఫర ఖలన
ఇసటట ననస:81-187
వయససస:36
లస: ససస స

8104 NDX2303147
పపరర: హహసపసన జజన షపక

94-214/858

94-242/1290

తసడడ:డ ససగన లలల రతవ
ఇసటట ననస:81-325
వయససస:34
లస: పప
8112 NDX2833028
పపరర: రరజయఖ రచగరరరర

94-245/1323

తసడడ:డ ఆవపలయఖ రచగరరరర
ఇసటట ననస:81-329
వయససస:48
లస: పప
8115 SQX1344175
పపరర: వజయ లకడక రరగరరర

95-202/680

భరస : జబబర సససగ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:39
లస: ససస స

95-202/671

95-202/685

8113 SQX1951706
పపరర: అశశన రరగరరర

95-202/678

8119 AP151000642589
పపరర: హససనన షపక

8122 NDX0869594
పపరర: రరజపపరగహహత లలల సససగ�
తసడడ:డ లలల సససగ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:36
లస: పప

95-202/667

8108 SQX1528019
పపరర: మహవర రతవ

95-202/669

8111 SQX0975268
పపరర: వనసకట రరవప తనడడకకసడ

95-202/677

8114 SQX1951714
పపరర: దదవఖవరణణ రరగరరర

95-202/679

తసడడ:డ చలమయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:81-329
వయససస:25
లస: ససస స
95-202/1008

8117 SQX1344092
పపరర: వవణభ గగపరల రరగరరర

95-202/681

తసడడ:డ చలమయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:81-330
వయససస:29
లస: పప
95-202/686

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:81-334
వయససస:48
లస: ససస స
94-245/1036

8105 SQX0448894
పపరర: ననగరరజ� మలనపరటట�

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:81-328
వయససస:41
లస: పప

భరస : వవణభ గగపరల రరగగరర
ఇసటట ననస:81-329
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ� రగరరర
ఇసటట ననస:81-331
వయససస:49
లస: పప
8121 NDX0869578
పపరర: తషలససదతవ రరజపపరగహహత�

8110 AP151000639322
పపరర: యలర మసదరరవప బబ యపరటట
బబ యపరటట
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-325
వయససస:73
లస: పప

8116 SQX2334928
పపరర: అశశన రరగగరర

94-245/1170

తసడడ:డ ససగన లలల రతవ
ఇసటట ననస:81-325
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వవణభ గగపరల రరగరరర
ఇసటట ననస:81-329
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ రరగరరర
ఇసటట ననస:81-329
వయససస:45
లస: ససస స
8118 SQX0448951
పపరర: చలమయఖ� రరగరరర�

95-202/668

భరస : యలమసదరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:81-325
వయససస:67
లస: ససస స
95-202/670

8102 NDX3036357
పపరర: మహమకద గఫర ఖలన

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:81-324
వయససస:37
లస: పప

94-235/806 8107 AP151000642331
8106 NDX0475921
పపరర: కమలయఖ దనదతకలల దనదతకలల
పపరర: అసజమక బబ యపరటట

8109 SQX1528027
పపరర: రమమశ రతవ

94-245/1033

తసడడ:డ మహమకద కమల ఖలన
ఇసటట ననస:81-187
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:81-250-1829
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస దనదతకలల
ఇసటట ననస:81-325
వయససస:58
లస: పప

94-245/1030

తసడడ:డ రరమకకటట
ఇసటట ననస:81-186/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:81-187
వయససస:28
లస: పప
94-245/1171

8096 MLJ1891647
పపరర: ఏససమక ఇససస ల

తసడడ:డ మలలల కకసడయఖ ననతలపత
ఇసటట ననస:81-186/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:81-186/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-186/2
వయససస:53
లస: పప
8103 NDX3036456
పపరర: మహమకద జమల

8095 NDX2161537
పపరర: మలలఖదదడ ననతలపత

8120 NDX0869545
పపరర: రరజపపరగహహత మసగరదతవ�

94-245/1035

భరస : ససజన సససగ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-245/1037

8123 NDX0869503
పపరర: మదనససగ చలసగర�

94-245/1038

తసడడ:డ కకససససగ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:39
లస: పప
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8124 NDX0869487
పపరర: ససజన సససగ రరజపపరగహహత�

94-245/1039

తసడడ:డ డదనన రరసజ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:44
లస: పప
8127 SQX1723469
పపరర: జయ దతవపరర

95-95/1109

8128 SQX0451260
పపరర: ససజజత గజరల

95-202/703

8131 SQX2169233
పపరర: దతవపరగ మమనక

8134 NDX3217668
పపరర: మసరసనమక యసడనరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల ససదర నభకలసన
ఇసటట ననస:81-1211-996 INDIRA GANDHI N
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆసజనవయభలల యసడనరర
ఇసటట ననస:81-9805
వయససస:59
లస: ససస స

8136 AP151000456244
పపరర: కమల అసకస

8137 NDX2302917
పపరర: ససబబబ రరవప బసడనరర

94-240/596

భరస : గగవసదరరజ అసకస
ఇసటట ననస:81-131182
వయససస:64
లస: ససస స
8139 NDX0125609
పపరర: ధనలకడక ససకల

94-215/102

8148 NDX1064013
పపరర: తతజససశన చతగభ

94-216/39

భరస : శకనవరసరరవప బభసగ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:45
లస: ససస స

8143 MLJ3294022
పపరర: చసదడకళ సప మభ

94-215/106

8146 MLJ3294428
పపరర: వనసకటరతనస సప మభ

94-154/709

8149 NDX1971457
పపరర: సరశత ససకర

94-242/1291

8152 NDX2500361
పపరర: ననగ మలలర శశరర కళళఖణస
భరస : రరఘవ రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:60
లస: ససస స

8132 AP151000411115
పపరర: ఆసజనవయమక కకనపపరరడడడ

94-214/401

8135 NDX1843474
పపరర: లకడక సససగర

94-240/595

8138 NDX2282135
పపరర: బబషర పఠరన

94-242/1292

తసడడ:డ మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:81-201846
వయససస:56
లస: పప
94-215/103

8141 NDX1971432
పపరర: లకడక బబ మకన

94-216/38

భరస : రరమలరరవప బబ మకన
ఇసటట ననస:82-1-1
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/104

8144 NDX0587923
పపరర: జయలకడక ససకర

94-215/105

భరస : సతఖననరరయణ ససఖఖ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:62
లస: ససస స
94-215/107

8147 NDX2355303
పపరర: జజహనవ బభసగ

94-216/40

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బభసగ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:24
లస: ససస స
94-216/42

భరస : సరయ గరరర కలమలర ససకర
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:34
లస: ససస స
94-216/44

95-202/702

భరస : అమరయఖ సససగర
ఇసటట ననస:81-131175
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప యస
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:53
లస: పప
94-216/41

8129 AP151000642328
పపరర: ఉలర గడడ ల దతవర

భరస : ననగరసదడస కనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:81-950
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస somu
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషరరరవప
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:32
లస: ససస స
8151 NDX2500403
పపరర: లకడక నరసమక బభసగ

95-202/1010

తసడడ:డ ససబబ రరయభడడ
ఇసటట ననస:82-1-1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ బబ మకన
ఇసటట ననస:82-1-1
వయససస:48
లస: పప
8145 NDX1580142
పపరర: దదనవశ మననహర శశససకరసత
సప మభ
తసడడ:డ వనసకరటరతనస సప మభ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:26
లస: పప

8140 NDX0120816
పపరర: పడభబకర రరవప సససకల

94-232/921

భరస : కకసడలల దతవర
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:81-191721
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:82-1-1
వయససస:59
లస: ససస స
8142 NDX2099696
పపరర: రరమలరరవప బబ మకన

95-202/701

తసడడ:డ దతవపరగ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:21
లస: ససస స
94-240/594

8126 NDX2556538
పపరర: గరయతడ దతవపరగ

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దతవపరర
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప గజరల
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననరరయసణ ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:57
లస: ససస స
8133 NDX2519742
పపరర: వశశశశశర రరవప ససదర నభకలసన

94-245/1040

తసడడ:డ దదననజ�
ఇసటట ననస:81-337/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల దతవపరర
ఇసటట ననస:81-345
వయససస:44
లస: ససస స
8130 AP151000642190
పపరర: ససబభబలల ఉలర గడడ ల

8125 NDX0918755
పపరర: జబర సససగ రరజపపరగహహత�

8150 NDX2355287
పపరర: లకడక నరసమక బభసగ

94-216/43

భరస : శకనవరసరరవప బభసగ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:44
లస: ససస స
94-216/45

8153 NDX2355386
పపరర: దదపక బభసగ

94-216/46

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బభసగ
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:21
లస: పప

Page 277 of 406

8154 NDX1063916
పపరర: బబషరరరవప చతగభ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-216/47

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:82-1-2
వయససస:63
లస: పప
8157 NDX0077198
పపరర: రసగననధనమ కకమలసడనరర

8155 NDX0802579
పపరర: రమణకలమలర�

94-215/109

8156 NDX1333608
పపరర: వనసకట శశష రరజఖ లకడక
కకమలసడనరర
భరస : రసగ ననధస
ఇసటట ననస:82-1-3
వయససస:74
లస: ససస స

94-215/111

94-215/112
8159 NDX2144749
పపరర: వనసకట ససత సరయ చసతకలసట

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:82-1-3
వయససస:30
లస: పప
94-216/50

తసడడ:డ కకషషమలచనరరఖలల
ఇసటట ననస:82-1-3
వయససస:77
లస: పప

8158 NDX1229376
పపరర: తలర స ససభబషసన
భరస : తలర స జగదదష కలమలర
ఇసటట ననస:82-1-4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ చసతకలసట
ఇసటట ననస:82-1-4
వయససస:53
లస: ససస స
8162 NDX1579210
పపరర: పపరష చసదనడవత తలర స

తసడడ:డ వనసకట వరరసజనవయభలల చసతకలసట
ఇసటట ననస:82-1-4
వయససస:58
లస: పప

94-216/51
8161 NDX1879164
పపరర: వనసకట సరయ అనల కలమలర
చసతకలసట
తసడడ:డ రరఘవయఖ చసతకలసట
ఇసటట ననస:82-1-4
వయససస:24
లస: పప

భరస : మధససనధన రరవప తలర స
ఇసటట ననస:82-1-4
వయససస:59
లస: ససస స

8163 NDX1820886
పపరర: శరసత తమకశశటట

8164 NDX1820852
పపరర: శవ లకడక తమకశశటట

8165 NDX1820860
పపరర: దసరరర రరవప తమకశశటట

8160 NDX2144731
పపరర: రరఘవయఖ చసతకలసట

94-215/113

94-215/114

భరస : దసరరర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:26
లస: ససస స
8166 NDX1820902
పపరర: శకనవరస రరవప తమకశశటట

భరస : శకనవరస రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/117

తసడడ:డ గగపస తమకశశటట
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:53
లస: పప
8169 NDX2469575
పపరర: శకలలత చవరశకలల

94-216/53

తసడడ:డ లకకణ చవరశకలల
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:32
లస: ససస స
8172 AP151000414192
పపరర: జయచసదనడరరడడడ జవరశజ

94-216/56

94-216/58

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:82-1-6
వయససస:62
లస: పప
8178 NDX1514927
పపరర: సరసబశవ రరవప గభఱఱ స

భరస : లకడక శకనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:43
లస: ససస స

94-215/1113

94-215/119

8168 NDX3043957
పపరర: వజయ లకడక చవశకలల

94-215/1114

భరస : లకకణ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:49
లస: ససస స

8170 AP151000414370
పపరర: ససమత జవరశజ

8171 NDX2125111
పపరర: హరర కకషష జవరశజ

94-216/54

8173 NDX3043080
పపరర: వవణభగగపరల చవశకలల

94-216/808

8174 AP151000414241
పపరర: వరలకడక కరకరర �

తసడడ:డ లకకణ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:82-1-6
వయససస:81
లస: ససస స

8176 AP151000414276
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప కరకరర �

8177 NDX1514935
పపరర: దసరర దతవ గభఱఱ స

8179 NDX3096898
పపరర: శకనవరస రరవప తలర స లకడక

8182 NDX3094331
పపరర: జజఖత సరయ అభజత తలర స
తసడడ:డ లకడక శకనవరస తలర స
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:19
లస: పప

94-216/55

తసడడ:డ జయ చసదడ రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:34
లస: పప

94-216/59

94-216/57

94-215/118

భరస : సరసబశవరరవప గభఱఱ స
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/1115

8180 MLJ3301819
పపరర: లకడకనరసససహరరవప�
బబ మకశశటట �
తసడడ:డ కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:58
లస: ససస స

94-216/60

94-216/810

8183 NDX1514968
పపరర: గగవసదమక మలమడడ

94-215/120

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తలర స లకడక
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:49
లస: పప
94-216/809

94-215/116

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:82-1-6
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:82-1-7
వయససస:43
లస: పప
8181 NDX3116720
పపరర: గసగర భవన తలర స

8167 NDX3045028
పపరర: లకకణ చవశకలల

94-222/54

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:31
లస: పప

భరస : జయచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-5
వయససస:57
లస: పప
8175 AP151000414246
పపరర: హనసమసతరరవప కరకరర �

94-215/115

94-216/49

భరస : బబబభ రరవప
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:53
లస: ససస స
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8184 NDX1258920
పపరర: గభరకస శకనవరస రరవప
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94-215/121

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:37
లస: పప
94-216/62

భరస : పస వనసకట రమనమమరగస బమరలల
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:55
లస: ససస స
94-216/65

94-216/702

94-216/68

94-216/71

94-216/74

94-216/77

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-1-14
వయససస:42
లస: పప

8197 AP151000414073
పపరర: అలవవలల పపలర సశశటట �

8200 AP151000414440
పపరర: రరజఖలకడక వసగల�

8203 MLJ1862168
పపరర: లకడకపడసనన సనరర

8206 MLJ3301876
పపరర: శకవతస శరక వసగల�

94-216/80

8209 MLJ1862150
పపరర: వనసకట కలమలర సనరర

94-216/69

8212 NDX1579129
పపరర: పదక రరమలవత
భరస : బబలలజ ననయక రరమలవత
ఇసటట ననస:82-1-14-13
వయససస:38
లస: ససస స

8192 NDX0186486
పపరర: కరమమశశరమక కర�

94-216/701

8195 AP151000414361
పపరర: ససబబలకడక రరపరకలల�

94-216/67

8198 NDX1063825
పపరర: ఉదయ కలమలర పపలర సశశటట

94-216/70

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:82-1-11
వయససస:27
లస: పప
94-216/72

8201 NDX2172658
పపరర: ససతనమహలకడక గరడచపలర

94-216/73

భరస : శకరరమచసదడ మమరరస గరడచపలర
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:47
లస: ససస స
94-216/75

8204 NDX1971374
పపరర: రవతతజ వసగల

94-216/76

తసడడ:డ కరశవ శరక వసగల
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:24
లస: పప
94-216/78

8207 AP151000414441
పపరర: కరశవశరక వసగల�

94-216/79

తసడడ:డ రరమకకషషశరససస �స వసగల
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:57
లస: పప
94-216/81

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ శరక సనరర
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:61
లస: పప
94-216/83

94-216/64

భరస : రరజజరరస భబసకరరకవప�
ఇసటట ననస:82-1-10
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషశరససస �స వసగల
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గరడచపలర
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:60
లస: పప
8211 MLJ1862911
పపరర: ననగరశశరరరవప� మలలరదద�

94-216/66

భరస : వనసకటకలమలర సనరర
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కలమలర సనరర
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:31
లస: పప
8208 NDX2172666
పపరర: శకరరమచసదడ మమరరస గరడచపలర

8194 NDX0312447
పపరర: లకడక శరఖమల� రరపరకలల�

8189 NDX0354217
పపరర: సరశత బబబభ� బమరరర�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82 1-9
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : శకవతస శరక� వసగల
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరశవశరక� వసగల
ఇసటట ననస:82-1-13
వయససస:51
లస: ససస స
8205 NDX0312025
పపరర: సరయ కకషష సనరర

94-216/700

భరస : ఏడడకకసడలల� పపలర ససపటట
ఇసటట ననస:82-1-11
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటట పపలర ససపటట
ఇసటట ననస:82-1-11
వయససస:62
లస: పప
8202 AP151000414439
పపరర: రరజరశశరర వసగల�

8191 NDX0312280
పపరర: రమణమక� కరశపప�

94-216/61

తసడడ:డ పస వ రమణ మమరరస�
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజజరరస భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:82-1-10
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:82-1-10
వయససస:41
లస: పప
8199 AP151000414083
పపరర: ఏడడకకసడలల పపలర సశశటట

94-216/63

భరస : గగపరలలడ డడడ�
ఇసటట ననస:82 1-9
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కఇపప
ఇసటట ననస:82 1-9
వయససస:75
లస: పప
8196 NDX0708263
పపరర: మలధవరరవప� రరపరకలల�

8188 NDX1178805
పపరర: సససదరమక M

8186 NDX0312249
పపరర: సరసశత అపరష బమరరర

తసడడ:డ .పస.వ రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:58
లస: పప
8193 NDX0312256
పపరర: గగపరల రరడడ కఇపప

94-215/122

తసడడ:డ రరమమమరరస తలర స
ఇసటట ననస:82-1-8
వయససస:65
లస: పప

8187 AP151000414373
పపరర: రరజఖలకడక బమరలల

8190 AP151000414462
పపరర: పస వ రమణ మమరరస బమరరర

8185 NDX1594564
పపరర: మధససనధన రరవప తలర స

8210 MLJ1862929
పపరర: పరరశత� మలలరదద�

94-216/82

భరస : ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-1-14
వయససస:38
లస: ససస స
94-222/55

8213 MLJ3301694
పపరర: లకకలద పడససనసబ� కకలర పర�

94-216/84

భరస : వర రరజశశఖర పడసరద � �
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:42
లస: ససస స

Page 279 of 406

8214 NDX1178656
పపరర: రరధదక Ch
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94-216/85

భరస : వవసకట ససబబబరరవప చ
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:42
లస: ససస స

8215 AP151000414302
పపరర: లకడక ససగభణ కకలర పర�

94-216/86

భరస : లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:62
లస: ససస స

8217 NDX1178680
పపరర: శవ పకధదశరరజ K

94-216/88

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:29
లస: పప
94-222/56

తసడడ:డ ససబబశశటట చలలవరదద
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:48
లస: పప

8218 AP151000414044
పపరర: వరరరజశశఖర పడసరద కకలర పర�

8221 NDX1633370
పపరర: ననగరశశర రరవప గరధసశశటట

94-215/123

భరస : పరరదసరరధద ననరర
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:50
లస: ససస స
8229 NDX2500395
పపరర: పరరర సరరధద ననరర
తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస ననరర
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:58
లస: పప
8232 NDX0312140
పపరర: కలలఖణణ ననరర

94-216/96

8227 NDX2500353
పపరర: ననగ వనసకట రఘభ కరరగసక ననరర

తసడడ:డ రరమ రరవప నవరరళళ
ఇసటట ననస:82-1-22/1
వయససస:36
లస: పప

94-221/31

94-214/880

భరస : హనసమసత పడసరద�
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:38
లస: ససస స

8241 NDX0925917
పపరర: బడహకజజఖససల భబసకర పడవణ

8242 NDX0632380
పపరర: ననరరయణమమరరస దనదదబబ టర

94-216/100

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:53
లస: పప

94-215/124

8228 AP151000414211
పపరర: అనల కలమలర ననరర

94-216/94

95-215/1247
8231 SQX1824705
పపరర: ననగ వనసకట రఘభ కరరరసక ననరర

8234 NDX3016904
పపరర: ననగ లకడక నవరరళళ

94-215/1097

భరస : రరమ రరవప నవరరళళ
ఇసటట ననస:82-1-22/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-215/1099

భరస : నరరసదడ కలమలర నవరరళర
ఇసటట ననస:82-1-22/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స బడహకజజససఖల
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:60
లస: పప

8225 NDX2172567
పపరర: పడమలల వవపపరగ

తసడడ:డ పరరర సరరధద ననరర
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:24
లస: పప

8233 NDX2884948
పపరర: వనసకట గభరర వరర న ఆతకకకరర

8236 NDX3017027
పపరర: రరజఖ లకడక నవరరళళ

94-216/91

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:42
లస: పప

8230 NDX2409142
పపరర: శక గగరర ననరర

94-215/1100 8239 NDX0927285
8238 NDX3142114
పపరర: హనసమయఖ శరససస స బడహకజజససఖల
పపరర: బ ననగలకడక�

తసడడ:డ హనసమయఖ శరససల న
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:35
లస: పప

94-216/93

భరస : పడసరద రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:82-1-22/1
వయససస:67
లస: ససస స
94-215/1098

8222 NDX1618018
పపరర: లకడక భబరర వ గరధసశశటట

భరస : వనసకట సనరరఖ మహనరరవ వవపపరగ
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పరరర సరరధద ననరర
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:82-1-21
వయససస:40
లస: ససస స
8235 NDX3016995
పపరర: నరరసదడ కలమలర నవరరళళ

94-216/782

తసడడ:డ పరరర సరరధద ననరర
ఇసటట ననస:82-1-20
వయససస:24
లస: పప
94-216/95

94-216/90

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గరధసశశటట
ఇసటట ననస:82-1-18
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప గదస శశటట
ఇసటట ననస:82-1-18
వయససస:48
లస: ససస స
94-216/92

8219 AP151000414301
పపరర: లకడకననరరయణ కకలర పర
తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:71
లస: పప

94-216/781 8224 NDX2881209
8223 NDX2735421
పపరర: వనసకట భబవననరరయణ గగమఠస
పపరర: నరజ దతవ గదస శశటట

8226 MLJ3301165
పపరర: శకగగరర ననరర

94-216/89

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరధసశశటట
ఇసటట ననస:82-1-18
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట భబవననరరయణ
ఇసటట ననస:82-1-18
వయససస:65
లస: పప

94-216/87

తసడడ:డ వర రరరరజర శశఖర పడసరద kollipara
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-1-15
వయససస:50
లస: పప

8220 NDX1631374
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప చలలవరదద

8216 NDX2222156
పపరర: రరఘవ కకలర పర

94-216/98

94-164/1345
8237 NDX3198645
పపరర: హనసమసత పడసరద
బడమయ జజశఖలల
తసడడ:డ హనసమయఖ శరససస స బడమయ జజశఖలల
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:40
లస: పప

8240 NDX0632463
పపరర: లకడక జజనస దసడబబ టర �

94-216/99

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస�
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:43
లస: ససస స
94-216/101

8243 NDX3142445
పపరర: లకడక కలమలరర బడహకజజససఖల

94-223/1154

భరస : హననమమమయలఆ శరససస స బడహకజజససఖల
ఇసటట ననస:82-1-24
వయససస:59
లస: ససస స
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8244 NDX1076322
పపరర: అనసరరధన బసడనరస
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94-215/125

భరస : శకనవరస శరససస స
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:52
లస: ససస స
8247 NDX0926444
పపరర: ఘసటసరల అననపపరష �

94-216/103

భరస : ననగరశశర శరససల �న
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:60
లస: ససస స
8250 NDX0517573
పపరర: భవరన ఘసటసరల

94-215/127

94-215/130

94-215/133

94-215/136

94-215/128

8254 NDX0586800
పపరర: శకనవరసస బభదసద�

8257 NDX0586883
పపరర: అరరణ పసదమలలర

8260 NDX0587477
పపరర: రవ శసకర పసదమభలలర

94-216/107

8263 NDX0925909
పపరర: పసదమలలర రవశసకర

94-215/131

8266 NDX1689167
పపరర: ననదచసడర గభరరవవశశర రరవప

8252 NDX0517565
పపరర: అననపపరష ఘసటసరల

94-215/129

8255 NDX0517607
పపరర: ననగరశశర శరససస స ఘసటసరల

94-215/134

8258 NDX0587097
పపరర: ససభదడమక పసదమలలర
భరస : ననగరశశర రరవప పసడమభళళర
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:68
లస: ససస స

94-215/137

8261 NDX1063908
పపరర: ససనలల పపడమ వరకర

94-216/106

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:28
లస: ససస స
94-216/108

8264 NDX1063841
పపరర: అసజరరడడడ వరకర

94-216/109

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:53
లస: పప
94-216/111

8267 NDX3298627
పపరర: యలర మసద పసదమలలర

94-216/856

తసడడ:డ ససబబరరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:82-1-28
వయససస:66
లస: పప

94-216/731
8268 NDX2633444
పపరర: ననగ మహ అలలఖఖ
నడమలననరర
భరస : శకనవరస ననరరయణ రరవప నడమలననరర
ఇసటట ననస:82-1-30
వయససస:32
లస: ససస స

94-216/834
8269 NDX3232378
పపరర: శకనవరస ననరరయణ రరవప
నడమననరర
తసడడ:డ వవణభ గగపరల రరవప నడమననరర
ఇసటట ననస:82-1-30
వయససస:34
లస: పప

8270 NDX0927301
పపరర: ననగవవణణ కరకరపరరస
భరస : హరర బబబభ కరకరపరరస
ఇసటట ననస:82-1-30/1
వయససస:30
లస: ససస స

8271 NDX0927160
పపరర: పసదమలలర అరరణ�

8272 NDX0927079
పపరర: అననపపరష మక కరకరపరరస

8273 NDX0927111
పపరర: కరకరపరరస హరర బబబభ

భరస : రవ కలమలర�
ఇసటట ననస:82-1-30/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ కరకరపరరస
ఇసటట ననస:82-1-30/1
వయససస:62
లస: ససస స

94-215/132

94-215/135

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-1-28
వయససస:33
లస: పప

94-216/113

94-216/105

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:49
లస: పప
94-216/110

8249 NDX0926022
పపరర: ఘసటసరల ననగరశశర శరససల �న

భరస : ననగరశశర సరససస స ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పసదమభలలర
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:46
లస: ససస స
8265 NDX1942367
పపరర: మహలకడక దతవ కలమలరర
పసదమలలర
భరస : ఏలర మసద పసదమలలర
ఇసటట ననస:82-1-28
వయససస:64
లస: ససస స

8251 NDX0585646
పపరర: దసరరర భవరన బభదసద�

94-216/102

తసడడ:డ జ ఎల ఎన శరససల �న
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:66
లస: పప

భరస : రవ శసకర పసడమభళళర
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:48
లస: పప
8262 NDX1063924
పపరర: మలరరతదతవ వరకర

94-216/104

తసడడ:డ అననపపరష యఖ�
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకధర పసదమలలర
ఇసటట ననస:82-1-27
వయససస:41
లస: ససస స
8259 NDX1970970
పపరర: శకధర పసదమలలర

8248 NDX0926592
పపరర: ఘసటసరల శశకలమలర�

8246 NDX0927202
పపరర: ఘసటసరల భవరన

భరస : శశ కలమలర
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : ననగరశశరరరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:42
లస: పప
8256 NDX1970913
పపరర: మలధవ పసదమలలర

94-215/126

తసడడ:డ ననగరశశర శరససల �న
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ కలమలర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-1-26/1
వయససస:38
లస: ససస స
8253 NDX0517581
పపరర: శశ కలమలర ఘసటసరల

8245 NDX1076306
పపరర: వనసకట రతన సరయశరక
బసడనరస
తసడడ:డ శకనవరస శరససస స
ఇసటట ననస:82-1-26
వయససస:28
లస: పప

94-216/114

94-216/112

94-216/115

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-1-30/1
వయససస:45
లస: పప
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8274 NDX0927020
పపరర: కరకరపరరస వనసకట ననరరయణ

94-216/116

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-1-30/1
వయససస:64
లస: పప
8277 NDX1515065
పపరర: శవకలమలరర దదరరడర

94-215/140

94-215/143

94-215/146

94-215/149

94-216/119

94-216/122

94-215/151

తసడడ:డ పసదద గభరరవ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-2-27
వయససస:27
లస: పప

8287 AP151000414138
పపరర: లకడకసరమలమ జఖస అసకకరరడడడ�

8290 NDX1558560
పపరర: పపలర సశశటట మలర క

94-215/154

94-216/117

94-215/145

8285 NDX1377746
పపరర: సనరఖ తతజ రరమశశటట

94-215/148

8288 AP151000414139
పపరర: రసగరరరవప అసకకరరడడడ

8299 NDX1971200
పపరర: శకనవరస రరవప మలలరదద

8302 NDX2544534
పపరర: ననగరశవరర దతవ దవరరశరలల
భరస : గభరర వనసడడ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-2-27
వయససస:26
లస: ససస స

94-216/118

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:82-1-36
వయససస:82
లస: పప
94-216/120

8291 NDX1063940
పపరర: లకడక పపలర సశశటట

94-216/121

భరస : అమరలసగరశశరరరవప పపలర ససపటట
ఇసటట ననస:82-2-11
వయససస:32
లస: ససస స
94-215/150

భరస : డడ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:82-2-20
వయససస:47
లస: ససస స
94-215/152

8297 NDX1805938
పపరర: ససబబ లకడక మలలరదద

94-215/153

భరస : సతఖననరరయణ శరక మలలరదద
ఇసటట ననస:82-2-22
వయససస:65
లస: ససస స
94-215/155

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక మలలరదద
ఇసటట ననస:82-2-22
వయససస:39
లస: పప
94-215/936

8282 NDX0517235
పపరర: శవ కలమలరర రరమశశటట

94-216/123 8294 NDX2143667
8293 MLJ1861640
పపరర: అమరలసగరసశరరరరవ పపలర సశశటట
పపరర: దదరరనపరడడ కరమలకడ

8296 NDX1355775
పపరర: వనజ శరసనగభసడర

94-215/142

తలర : ఉదయ లకడక రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ శరరక
ఇసటట ననస:82-2-22
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక మలలరదద
ఇసటట ననస:82-2-22
వయససస:27
లస: పప
8301 NDX2544526
పపరర: గభరరవనసడడ రరడడడ నరరల

94-215/147

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:82-2-11
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ డడ వ సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:82-2-20
వయససస:56
లస: పప
8298 NDX1805888
పపరర: అసజన కలమలర మలలరదద

8284 NDX2133312
పపరర: హహమసత కకషష రరమశశటట

8279 NDX1515099
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప దదరరడర

భరస : కకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపలర సశశటట బబలకకషష పపలర ససపటట
ఇసటట ననస:82-2-11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:82-2-11
వయససస:29
లస: పప
8295 NDX2143659
పపరర: దదరరనపరడడ ససబబబ రరవప

94-215/144

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:82-1-36
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:82-1-37
వయససస:38
లస: ససస స
8292 NDX0482117
పపరర: బబలకకషష పపలర సశశటట

8281 NDX0951236
పపరర: రగహహణణ రరమససటట

94-215/139

తసడడ:డ హనసమసతరరవ దదరరడర
ఇసటట ననస:82-1-33
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:41
లస: పప
8289 MLJ3301827
పపరర: గరయతడ� అసకకరరడ�డడ

94-215/141

భరస : రరమకకకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ�
ఇసటట ననస:82-1-35
వయససస:74
లస: ససస స
8286 NDX0951251
పపరర: రరమకకకషష రరమససటట

8278 NDX1605569
పపరర: హరగష బబబభ బమరరర

8276 NDX1771584
పపరర: శరగష దదరరడర

భరస : సరసబశవ రరవప దదరరడర
ఇసటట ననస:82-1-33
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బభరరర
ఇసటట ననస:82-1-33
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహకనసద రరడడడ చననపలరరడడడ
ఇసటట ననస:82-1-34
వయససస:48
లస: ససస స
8283 NDX0517268
పపరర: కకటటశశరరరవప� రరమశశటట �

94-215/138

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పళళబబ తష
ఇసటట ననస:82-1-32
వయససస:33
లస: పప

భరస : హననమసతషరరవ దదరరడర
ఇసటట ననస:82-1-33
వయససస:71
లస: ససస స
8280 NDX0123547
పపరర: వజయ లకడక చననప రరడడ

8275 NDX0585612
పపరర: ససధనకర పలర బబ తష

94-215/156
8300 NDX1377605
పపరర: సతఖననరరయణ శరక శరసనగసడర

తసడడ:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-2-22
వయససస:47
లస: పప
94-215/937

8303 AP151000411457
పపరర: లకడకసససదరర ననరర

94-215/157

భరస : కకషషశసకర ననరర
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:56
లస: ససస స
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94-215/158

తసడడ:డ కకషష శసకర ననరర
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:27
లస: పప
8307 AP151000411454
పపరర: కకషషశసకర ననరర

94-215/161

94-215/163

94-215/165

94-215/167

94-215/170

భరస : సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:82-2-45
వయససస:44
లస: ససస స
8322 NDX1832550
పపరర: అరరణ కలమలర ససకర

94-222/59

94-215/174

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపలలరబటర
ఇసటట ననస:82-2-47
వయససస:64
లస: పప
8328 NDX1579525
పపరర: ననగ లకడక అనసపమ కసతతటట

తసడడ:డ వజయ కరష కలమలర కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:25
లస: పప

8314 NDX1971044
పపరర: ససతనరరమయఖ ఏలకరర

94-215/166

94-215/168

8320 NDX1579566
పపరర: ససబడమణఖ బసవవసశర ససకర

94-215/171

8326 NDX2158419
పపరర: శక త గరయతడ కసతతటట

94-215/177

8329 AP151000411188
పపరర: అసజనఇకనకదసరర కసతతటట

8332 NDX0459875
పపరర: లకడక రమమశ కసతతటట
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:31
లస: పప

8312 NDX1771279
పపరర: పరరశత ఏలకరర

94-215/164

8315 NDX1832584
పపరర: వజయ కకషష ఏలకరర

94-222/58

8318 NDX0123786
పపరర: మలధవ రరవప మలరరళళ

94-215/169

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ మరర
ఇసటట ననస:82-2-44
వయససస:62
లస: పప
8321 NDX0124081
పపరర: సతఖననరరయణ ససకర

94-215/172

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-2-45
వయససస:54
లస: పప
94-233/1038

94-215/173
8324 NDX1819947
పపరర: అలవవలల మసగమక పపలలరబటర

భరస : వనసకటటశశరరర పపలలరబటర
ఇసటట ననస:82-2-47
వయససస:54
లస: ససస స
94-215/175

8327 NDX1579533
పపరర: అసఁసత లకడక కసతతటట

94-215/176

భరస : శరఖమ శశఖర కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:28
లస: ససస స
94-215/178

భరస : వజయకరష కలమలర కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:50
లస: ససస స
94-215/180

94-215/162

తసడడ:డ ససత రరమయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:82-2-43
వయససస:32
లస: పప

8317 NDX2408938
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కరమమష
మలరరలర ల
తసడడ:డ మలదవ రరవప మలరరలర ల
ఇసటట ననస:82-2-44
వయససస:23
లస: పప

8323 NDX2674125
పపరర: శవ ననగ మలర శశర రరవప
తషపకలల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-45
వయససస:53
లస: పప

8309 AP151000411243
పపరర: రరధదక మభనగపరటట

భరస : ససతనరరమయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:82-2-43
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లకడక రమమశ కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:29
లస: ససస స
8331 NDX1503490
పపరర: లకడక ననరరయణ కసతతటట

94-214/402

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:82-2-45
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:82-2-45
వయససస:26
లస: పప
8325 NDX1819996
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలలరబటర

8311 NDX0518035
పపరర: లకడక పదక ససధ రరచసమలలర

94-215/160

భరస : ససబబబరరవప మభనగపత
ఇసటట ననస:82-2-40
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరధద ఏలకరర
ఇసటట ననస:82-2-43
వయససస:57
లస: పప

భరస : మలధవరరవప మరర
ఇసటట ననస:82-2-44
వయససస:42
లస: ససస స
8319 NDX0121269
పపరర: జజఖత రరవప లకడక ససకర

94-215/938

భరస : వనసకట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-42
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:82-2-43
వయససస:23
లస: పప
8316 NDX0651521
పపరర: దసరర వరలకడక మలరరలర

8308 NDX2677193
పపరర: లకడక శరరద ననరర

8306 NDX0309252
పపరర: వనసకట ననగ రవకలమలర ననరర

తసడడ:డ కకషష శసకర ననరర
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషష శసకర
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మభననగపత
ఇసటట ననస:82-2-40
వయససస:79
లస: ససస స
8313 NDX2172443
పపరర: వనత బబ సదలపరటట

94-215/159

తసడడ:డ కకషష శసకర ననరర
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస nori
ఇసటట ననస:82-2-39
వయససస:64
లస: పప
8310 AP151000411016
పపరర: ధనలకడక మభనగపరటట

8305 NDX1077023
పపరర: శకనవరస ననరర

8330 AP151000411182
పపరర: పదకసససదరర కసతతటట

94-215/179

భరస : వరరరఘవయఖ kanteti
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:63
లస: ససస స
94-215/181

8333 NDX0309641
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర ససరరససగభసటర

94-215/182

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ sirisanguntla
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:31
లస: పప
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94-215/183

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:38
లస: పప
8337 NDX3043874
పపరర: ససనత యలలలమలసడనళళ

8335 AP151000411142
పపరర: వజయ కకరణకలమలర కసతతటట

94-215/184

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసతతటట
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:54
లస: పప
94-215/1120

భరస : శకనవరస రరవప యలలలమలసడనళళ
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:34
లస: ససస స

8338 NDX2746576
పపరర: రఘభరరస శరక పసతసగర

8336 NDX2746618
పపరర: ససత దసటసగగ

94-215/1119

భరస : రఘభరరస షసరరక
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:51
లస: ససస స
94-215/1121

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-2-48
వయససస:32
లస: పప

8339 NDX2760056
పపరర: జగడ చనరరఖలల నలలరన
చకకవరరసలల
తసడడ:డ టబటబ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:82-2-49
వయససస:71
లస: పప

94-215/1122

94-215/1123 8341 NDX2759769
94-215/1124 8342 MLJ1862036
8340 NDX2760205
పపరర: ససదరలనమక నలలరన చకకవరరసలల
పపరర: దశరథ రరస నలలరన చతకకవరర
పపరర: వనసకట ననగ పదక జజఖత
ల లక
జవరశజ
భరస : జగడ చనరరఖలల
తసడడ:డ జగడ చనరరఖలల
భరస : రరమమహన జవరశజ
ఇసటట ననస:82-2-49
ఇసటట ననస:82-2-49
ఇసటట ననస:82-2-50
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

94-215/185

8343 AP151000411385
పపరర: రరమమహన జవరశజ

94-214/404

94-215/186

8344 NDX2064590
పపరర: అఖలల రరడడడ మలరరసరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:82-2-50
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప రరడడడ మలరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:24
లస: ససస స

8346 NDX1458679
పపరర: ననగ రరణణ ససగస

8347 NDX1458653
పపరర: శకలకడక వసత

94-214/405

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:38
లస: ససస స
8349 NDX0308981
పపరర: రరఘవమక మలరసరరడడ

94-214/408

94-214/411

94-215/1126

భరస : శవరనసదశరశకశ� సరగర
ఇసటట ననస:82-2-53
వయససస:90
లస: ససస స

94-214/409

8356 NDX1905647
పపరర: బబలలశకమన కకలసన

94-215/189

8359 MLJ3294386
పపరర: పరప సరగర

94-214/742

8362 MLJ3294345
పపరర: భబరత ననరర
భరస : మభరళకకషషమమరరస ననరర
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:60
లస: ససస స

8351 NDX0308932
పపరర: పడతనప రరడడడ మలరసరరడడడ

94-214/410

8354 NDX3061488
పపరర: నరసజన కలమలర కకలగరన

94-215/1125

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:46
లస: పప
94-215/187

8357 NDX1355650
పపరర: వవనకటటశశరమలక కకలసరన

94-215/188

భరస : గభరవయఖ కకలసరన
ఇసటట ననస:82-2-52
వయససస:55
లస: ససస స
94-215/190

తసడడ:డ శవరనసద శరససస �స సరగర
ఇసటట ననస:82-2-53
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/192

94-214/407

తసడడ:డ అనసతరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమకకటటసశర రరవప కకలసన
ఇసటట ననస:82-2-52
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ kolasani
ఇసటట ననస:82-2-52
వయససస:59
లస: పప
8361 NDX0309781
పపరర: శరరదనసబ సరగర�

8353 NDX2654044
పపరర: వమల బబయ బబ సదదల

8348 NDX0308965
పపరర: రరజఖలకడక మరసరరడడ
భరస : పడతనపరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పపరష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసజన కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:40
లస: ససస స
8358 NDX1355668
పపరర: గభరవయఖ కకలసరన

94-214/406

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దనడ
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ వసత
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:56
లస: పప
8355 NDX3002433
పపరర: కవత కకలగరన

8350 NDX1821223
పపరర: రరజరశ దనడ

8345 NDX0124131
పపరర: ఇసదస పసడయల వసత
తసడడ:డ శవ కకటటరరడడడ వసత
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవకకటట రరడడ వసత
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అనసతరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-51
వయససస:68
లస: ససస స
8352 NDX1458646
పపరర: ససవర కకటట రరడడ వసత

94-214/403

8360 MLJ3294899
పపరర: పదనకవత సరగర

94-215/191

తసడడ:డ padamavathi sagi
ఇసటట ననస:82-2-53
వయససస:53
లస: ససస స
94-215/193

8363 MLJ3294238
పపరర: గరయతడ భబగవతషల

94-215/194

భరస : మధససనధనశరక భబగవతషలల
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:81
లస: ససస స
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8364 NDX1229194
పపరర: కలలఖణ దదనవష భబగవతషల

94-215/195

తసడడ:డ బ వ ఎన పడసరద bhagavatula
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:26
లస: పప

8365 NDX0126078
పపరర: శక తపససశ ననరర

తసడడ:డ మభరళ కకషష మమరరస ననరర
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:28
లస: పప

94-215/198 8368 MLJ1861285
8367 NDX0379792
పపరర: బ.వ.యన పడసరద భబగవతషల
పపరర: సరసబబడజఖస పప తషరరజ�

తసడడ:డ మధససనధన శరక భబగవతషల
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� pothuraju
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:76
లస: ససస స

8370 NDX3128220
పపరర: లకడక మభరళ యలమసచ

8371 MLJ3306651
పపరర: పదక వర

94-215/1128

తసడడ:డ వససత రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:96
లస: పప
8373 MLJ3306669
పపరర: సరగజన వర

94-217/44

94-217/47

94-215/201

8382 NDX2411890
పపరర: రరజజ ససలలచన నరరల

94-214/412

94-217/42

8380 MLJ1860246
పపరర: అరరణన కలమలర కకలశశటట

8383 NDX2411866
పపరర: వజయ సరరధద రరడడ నరరల

94-217/45

తసడడ:డ ఈశశరరరడ�డడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-58
వయససస:37
లస: ససస స

8386 AP151000411466
పపరర: ససలలచన అసకకరరడడడ

94-217/48

తసడడ:డ అసకకరరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-58
వయససస:67
లస: పప

8389 NDX2035906
పపరర: శవ ననగ లకడక పరలకకలలర

94-215/202

తసడడ:డ బబల ససబడమణఖ పడసరద యడవలర
ఇసటట ననస:82-2-61
వయససస:30
లస: ససస స

8392 NDX1355684
పపరర: కకషష వవణణ యడవలర

94-217/43

8375 MLJ3306891
పపరర: రరసబబబభ వర

94-217/46

8378 NDX2484632
పపరర: కకలశశటట ఓ వ ఏన లకడక

94-215/200

8381 MLJ1862804
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కకలశశటట

94-233/918

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-2-56
వయససస:74
లస: పప
94-214/413

8384 NDX2411924
పపరర: చనన గభరరవ రరడడ నరరల

94-214/414

తసడడ:డ గభరరవ రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-2-57
వయససస:50
లస: పప
94-215/204

8387 NDX1258722
పపరర: ఆదదలకడక గదచదపలర

94-215/205

భరస : లకడక ననరరయణ గరడతపలర
ఇసటట ననస:82-2-58
వయససస:79
లస: ససస స
94-215/207

భరస : శకనవరస రరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:82-2-60
వయససస:35
లస: ససస స
94-215/209

8372 MLJ3306693
పపరర: రమలదతవ వర

తసడడ:డ అరరణ కలమలర కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-2-56
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరడ�డడ అసకకఅరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-58
వయససస:63
లస: ససస స
94-215/206

94-215/1127

తసడడ:డ ససబబబరరవప వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనన గభరరవ రరడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-2-57
వయససస:21
లస: పప
94-215/203

8369 NDX3093366
పపరర: వజయ యలమసచ

భరస : నరసససహరరవప వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-2-56
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనన గభరరవ రరడడనల నరరల
ఇసటట ననస:82-2-57
వయససస:48
లస: ససస స

8391 NDX0124446
పపరర: అరరణన� యడర వలర �

8377 MLJ3306644
పపరర: రరఘవ వర

94-215/197

భరస : లకడక మభరళ యలమసచ
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:99
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:57
లస: పప

8379 MLJ1860030
పపరర: ఉగరసధనరగ పదక ననగ మణణ
కకలశశటట
భరస : అరరణన కలమలర కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-2-56
వయససస:46
లస: ససస స

8388 NDX0715458
పపరర: ఈశశరరరడడడ అసకకరరడడడ

94-215/199

తసడడ:డ ససబబబరరవప వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:42
లస: పప

8385 MLJ1860170
పపరర: హహతవదనఖ� అసకకరరడ�డడ

8374 MLJ3306743
పపరర: సతష వర

8366 NDX0125088
పపరర: వసశ కకషష ననరర

తసడడ:డ మభరళ కకషష మమరరస ననరర
ఇసటట ననస:82-2-54
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతష వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరసబబబభ వర
ఇసటట ననస:82-2-55
వయససస:38
లస: ససస స
8376 MLJ3306750
పపరర: నరసససహరరవప వర

94-215/196

8390 NDX2046143
పపరర: శకనవరస రరవప పరలకకలలర

94-215/208

తసడడ:డ పడసరద రరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:82-2-60
వయససస:48
లస: పప
94-215/210

భరస : బబల ససబడమణఖ పడసరద యడవలర
ఇసటట ననస:82-2-61
వయససస:57
లస: ససస స

94-215/211
8393 NDX1355676
పపరర: ససబడమణఖ మలరరత గగపస ననథ
యడవలర
తసడడ:డ బబల ససబడమణఖ పడసరద యడవలర
ఇసటట ననస:82-2-61
వయససస:27
లస: పప
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8394 NDX1970855
పపరర: బబల ససబడహకణఖ పడసరద
యడవలర
తసడడ:డ సతఖనననరరయణ యడవలర
ఇసటట ననస:82-2-61
వయససస:57
లస: పప

94-215/212

8397 NDX1933432
పపరర: రరసచసదర పచసచ

94-215/215

94-222/60

94-215/217

94-215/220

94-215/223

8412 NDX1515032
పపరర: వనసకట శకనవరస కలమలర
నలక
ర రర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:82-2-68/1
వయససస:55
లస: పప

94-215/226

8415 NDX1896267
పపరర: అదదలకడక చకరక

94-215/227

94-215/218

8407 MLJ1861012
పపరర: అననపపరష చససడనరర

94-215/221

94-215/230

94-215/224

8413 NDX1178763
పపరర: రమలదతవ N

94-216/691

8419 NDX1832816
పపరర: ససమత తలర స

8422 NDX1594465
పపరర: లలవణఖ దతవరశశటట
తసడడ:డ నరసససహ మమరరస దతవరశశటట
ఇసటట ననస:82-2-71
వయససస:30
లస: ససస స

94-215/216

8405 NDX1659053
పపరర: శరగష పససడడ

94-215/219

8408 MLJ1861525
పపరర: పడహరద చససడనరర

94-215/222

8411 NDX0593780
పపరర: బససత కలమలర పసడన

94-215/225

తసడడ:డ ధరకదనసస
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:48
లస: పప
8414 NDX1527581
పపరర: రరమ దతవ నలక
ర రర

94-222/62

భరస : వనసకట శకనవరస కలమలర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:82-2-68/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/228

8417 NDX1820043
పపరర: రరమ కకషష చకరక

94-215/229

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చకరక
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:47
లస: పప
94-222/63

భరస : మలరరత వర పడసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:43
లస: ససస స
94-215/231

8402 NDX0586834
పపరర: జయశక పసనసగగసడ

తసడడ:డ వరరసరశమ చససడనరర
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:78
లస: ససస స

8410 MLJ1861335
పపరర: వననదసకమలర చససడనరర
చససడనరర
తసడడ:డ పడహరద చససదసరర
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:46
లస: పప

8416 AP151000411491
పపరర: వజయలకడక కకలర పర

94-215/1129

భరస : ససబడమణఖఎస పససడడ
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకకషషమమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషప ర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:82-2-71
వయససస:24
లస: ససస స

8404 NDX0585950
పపరర: శకనవరస పసనసగగసడ

8399 NDX2977973
పపరర: అపలమక చటటటపప డ లల

భరస : శకనవరస పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:82-2-65
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కలమలర N V S
ఇసటట ననస:82-2 68/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష చకరక
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:43
లస: ససస స

8421 NDX1820126
పపరర: దతవ చనతషరఖ తడపపరమలలర

94-222/61

భరస : పడహరద
ఇసటట ననస:82-2--68
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మభరళ పససడడ
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:34
లస: పప

8418 MLJ1863760
పపరర: శకనవరసరరవప వకకలగడడ �

8401 NDX2501773
పపరర: కకరణ కలమలర చటటటపప డ లల

94-215/214

భరస : రరమ కకషష రరవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:82-2-64
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద పసమభగగసడ
ఇసటట ననస:82-2-65
వయససస:50
లస: పప

భరస : బససత కలమలర
ఇసటట ననస:82-2-68
వయససస:39
లస: ససస స
8409 NDX1659038
పపరర: ససబడమణఖఎస పససడడ

94-214/415

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:82-2-64
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరససలల లలట తతమసదసడ
ఇసటట ననస:82-2-65
వయససస:68
లస: ససస స
8406 NDX1355718
పపరర: పడమదదన పసడన

8398 NDX2104149
పపరర: రరమ కకషష రరవప చతపప డ లల

8396 NDX1933796
పపరర: ఊరరకళ పచసచ

భరస : రరసచసదర పచసచ
ఇసటట ననస:82-2-63
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల చతపప డ లల
ఇసటట ననస:82-2-64
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:82-2-64
వయససస:34
లస: ససస స
8403 NDX2064509
పపరర: ససబభబలల తతమసదసడ

94-215/213

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:82-2-62
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భర చసదస పచసచ
ఇసటట ననస:82-2-63
వయససస:36
లస: పప
8400 NDX2501955
పపరర: హరరక చటటటపప డ లల

8395 NDX1793836
పపరర: వసశ కకషష రరమరరజ

8420 NDX1832857
పపరర: మలరరత వర పడసరద కకలర పర

94-222/64

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:82-2-70
వయససస:45
లస: పప
94-215/232

8423 AP151000411422
పపరర: హహమకలమలరర దతవరశశటట

94-215/233

భరస : నరసససహమమరరస దతవరశశటట
ఇసటట ననస:82-2-71
వయససస:55
లస: ససస స
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8424 AP151000411416
పపరర: నరసససహమమరరస దతవరశశటట

94-215/234

తసడడ:డ పరమమశశర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:82-2-71
వయససస:63
లస: పప
8427 AP151000411599
పపరర: ససజజత బసడనరరపలర

94-215/237

భరస : భమపతరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:82-2-74
వయససస:62
లస: ససస స
94-215/240

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఎలమసచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:22
లస: పప
94-215/243

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ� యలమచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-2-77/1
వయససస:39
లస: పప
94-233/1039

94-215/247

94-215/250

తసడడ:డ వనసకట చకక పరణణ చనవర
ఇసటట ననస:82-2-83
వయససస:22
లస: ససస స

94-215/241

8437 NDX0932061
పపరర: చలమకకరర శకనవరసరరవప

8440 NDX2665701
పపరర: ససధనరరణణ కరనసకల

8443 MLJ3294451
పపరర: రతస మక మరరయలల

8446 NDX1970871
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర చచట

94-215/1130

8449 NDX3061561
పపరర: పదక లత మసడపరక

94-215/244

8452 NDX2100923
పపరర: మహహశశరర చనవర
తసడడ:డ వనసకట శవ కలమలర చలల
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:23
లస: ససస స

8432 MLJ1861343
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యలమసచ

94-215/242

8435 NDX2672418
పపరర: నలన గగగరర

94-222/671

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:82-2-77/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-215/245

8438 NDX2672525
పపరర: నరసససహరరవప కరనసకల

94-215/939

తసడడ:డ బబబభరరవప
ఇసటట ననస:82-2-80
వయససస:45
లస: పప
94-235/855

8441 NDX1971135
పపరర: శవ కలమలరర కనసకలల

94-215/246

భరస : శవ కలమలర కనసకలల
ఇసటట ననస:82-2-81
వయససస:30
లస: ససస స
94-215/248

8444 NDX2099936
పపరర: శవ కలమలర కరనసకల

94-215/249

తసడడ:డ గగవసద రరవప కరనసకల
ఇసటట ననస:82-2-81
వయససస:37
లస: పప
94-215/251

8447 NDX0124362
పపరర: వనసకట గభరర పడసరద చచట

94-215/252

తసడడ:డ రరమభలల చచట
ఇసటట ననస:82-2-82
వయససస:50
లస: పప
94-215/1131

8450 NDX3148301
పపరర: నసదదన చనవర

94-217/852

Deleted

భసధసవప: పవన
ఇసటట ననస:82-2-82/1
వయససస:60
లస: ససస స
94-221/32

94-215/239

తసడడ:డ ససబబబరరవప యలమచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వ గభరర పడసరద చచట
ఇసటట ననస:82-2-82
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మసడపరక
ఇసటట ననస:82-2-82/1
వయససస:62
లస: ససస స
8451 NDX2409159
పపరర: నసదదన చనవర

8431 NDX2127638
పపరర: లకడక పడసరద యలమసచ

8434 AP151000411309
పపరర: లకడక ననరరయణ యలమసచ

94-215/236

భరస : వనసకటటశశరరరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:82-2-81
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట గభరర పడసరద చచట
ఇసటట ననస:82-2-82
వయససస:43
లస: ససస స
8448 NDX3022373
పపరర: పదక లత మసడపరక

8429 MLJ3294402
పపరర: రరణభక యలమసచ

94-215/238

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:82-2-80
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప కరనసకల
ఇసటట ననస:82-2-81
వయససస:60
లస: ససస స
8445 NDX0121996
పపరర: ననగరశశరర చచట

8428 MLJ1860295
పపరర: రరమ మహన బసడనరరపలర

తసడడ:డ సప మసససదరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-78
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:82-2-80
వయససస:62
లస: పప
8442 AP151000411570
పపరర: వనసకటరమణ కరనసకల

భరస : రరమకహన నసబమరర
ఇసటట ననస:82-2-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యలమచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:47
లస: పప
94-238/956

8426 NDX0309872
పపరర: అరరణకలమలరర నసబమరర

తసడడ:డ వనసకట హననమసతషరరవ గభడడవరడ
ఇసటట ననస:82-2-71
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ యలమసచ
ఇసటట ననస:82-2-77
వయససస:22
లస: పప

8433 NDX0516963
పపరర: వనసకట రమణ� యలమసచ�

8439 NDX2672426
పపరర: బబబభరరవప కనసకలల

94-215/235

తసడడ:డ భమపతరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:82-2-74
వయససస:39
లస: పప

8430 NDX2127620
పపరర: లకడక పవన యలమసచ

8436 NDX2673150
పపరర: ససబబరరవప గగగర

8425 NDX1618232
పపరర: నసదన కకశశర గభడడవరడ

తసడడ:డ వనసకట చకకపరణణ చనవర
ఇసటట ననస:82-2-83
వయససస:21
లస: ససస స
94-215/253

8453 NDX0125781
పపరర: శశశలజ చనవర

94-215/254

భరస : వనసకట రమమష చవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:45
లస: ససస స
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94-215/255

భరస : వనసకట శవ కలమలర chava
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:53
లస: ససస స
8457 NDX0709436
పపరర: వనసకట చకకపరణణ చనవర

94-215/258

94-214/884

94-215/263

94-215/266

94-215/269

94-215/271

94-215/274

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:70
లస: పప

8467 MLJ1863620
పపరర: కకషష మమరరస మభకరకర

94-215/277

94-215/267

94-215/262

8465 MLJ1863745
పపరర: ననగ రవసదడబబబభ మభకరకర

8476 NDX0517169
పపరర: రరమకకకషష శరక పసరరటర

8468 MLJ3295656
పపరర: లకడక మదనదల�

94-215/268

తసడడ:డ హనసమసతయఖ
ఇసటట ననస:82.2-89
వయససస:70
లస: పప

94-215/270

భరస : పరసడడ రసగ కకషష మహన
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:32
లస: ససస స
94-215/272

8474 MLJ3295490
పపరర: వరదనమక సరగర

94-215/273

భరస : నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:64
లస: ససస స
94-215/275

8477 NDX1515164
పపరర: శకనవరసవనరరస కరశవజల

94-215/276

తసడడ:డ శకమనననన ఁరరరయలణ కరశవజల
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:38
లస: పప

94-215/278 8480 MLJ3294998
8479 MLJ1861681
పపరర: పరసడడరసగ కకషష మహన వపలచ
పపరర: శకపత ఉలచ

8482 MLJ3295508
పపరర: నరసససహమమరరస సరగర

94-215/265

భరస : పడభబకరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-2-88
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:43
లస: పప
94-215/280

8462 MLJ1863430
పపరర: రమణ మభకరకర

94-215/940 8471 NDX0883850
8470 NDX2672749
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప మదనదల
పపరర: భడమరరసభ వపలచ

8473 NDX0715474
పపరర: జజనకకదతవ ఉలచ

94-215/260

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:43
లస: పప
8481 NDX0715425
పపరర: అపరలరరవప ఉలచ

94-215/264

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకయహ పత వపలచ
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:22
లస: పప
8478 MLJ3295250
పపరర: వరససదతవ రరవప ఉలచ

8464 NDX2172583
పపరర: శవ ననగభ మభకరకర

8459 NDX0516567
పపరర: వనసకట శవ కలమలర చనవర

భరస : ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-88
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకపత
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:41
లస: ససస స
8475 NDX2422632
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వపలచ

94-215/261

తసడడ:డ హరరబల
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:82-2-88
వయససస:58
లస: పప
8472 MLJ3294980
పపరర: వజయలకడక ఉలచ

8461 NDX2172575
పపరర: ననగ మలలర శశరర మభకరకర

94-215/257

తలర : వమల దతవ చనవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగ పడసరద మభకరకర
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:49
లస: పప
8469 MLJ3294972
పపరర: పడభబకరరరవప మదనదల

94-215/259

తసడడ:డ ననగ పడసరద మభకరకర
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-87
వయససస:65
లస: ససస స
8466 AP151000411364
పపరర: ననగపడసరద మభకరకర

8458 NDX0124065
పపరర: వనసకట రమమష చనవర

8456 NDX1076686
పపరర: కరశఖప చనవర

తసడడ:డ శవకలమలర చనవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమణరరవప చవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ బకకమలల
ఇసటట ననస:82-2-86
వయససస:33
లస: పప
8463 MLJ1863638
పపరర: వనసకటరతనస మభకరకర

94-215/256

తసడడ:డ వనసకట రమమష చనవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప చనవర
ఇసటట ననస:82-2-84
వయససస:52
లస: పప
8460 NDX3074853
పపరర: రరజరష బకకమలల

8455 NDX1820167
పపరర: భరదనశజ చనవర

94-215/279

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:48
లస: పప
94-215/839

8483 NDX2676286
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర వలచ

94-215/941

తసడడ:డ శకయలపథద
ఇసటట ననస:82-2-89
వయససస:18
లస: పప
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8484 AP151000411065
పపరర: ససభబషసణణ మలలరదద

94-215/281

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:82-2-90
వయససస:55
లస: ససస స
94-222/65

భరస : ససచదస మసరసన దనదతకలల
ఇసటట ననస:82-2-90
వయససస:30
లస: ససస స
94-215/285

94-215/288

94-216/125

94-215/294

8494 NDX3043007
పపరర: సరసబడజఖస మమటట టపలర

8497 NDX0798181
పపరర: ఉదయలకడక

94-215/297

94-215/1133

94-215/284

8492 AP151000411468
పపరర: ననగరసదడస కకతస పలర

8495 NDX1594507
పపరర: మణణకసఠ దతవప

94-215/289

94-215/291

8498 NDX1594358
పపరర: సతష గసటసరల

94-215/293

తసడడ:డ శవశసకరరరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:82-2-95
వయససస:33
లస: పప

94-215/295 8501 NDX1510933
8500 NDX2105865
పపరర: మభరళ కకషష మహన గభసడన
పపరర: కకటటశశరమక ఉదయగరరర

8503 NDX0517367
పపరర: వరసవ కనఖకలమలరర తమకన

94-215/300 8506 NDX0877340
8505 NDX1891762
పపరర: బబలగసగరధర తలక మభరరగభల
పపరర: వననద గణణష బబబభ తమకన

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మభరరగభల
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వర మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:39
లస: పప

8508 NDX1971069
పపరర: శకనవరస రరవప పప సడనరర

8509 NDX0650358
పపరర: వరమలలర శశర రరవప తమన
తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అచనచరరవప
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:20
లస: పప

94-215/296

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:44
లస: ససస స
94-215/298

8504 NDX0781963
పపరర: శకనవరస చలలర

94-215/299

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:27
లస: పప
94-215/301

8507 NDX1510966
పపరర: పప తషరరజ ఉదయగరరర

94-215/302

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:48
లస: పప
94-215/304

8510 NDX2645901
పపరర: భవన సరయ కకషష పసడయ కలరరక

94-215/942

తసడడ:డ అచనచరరవప
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:22
లస: ససస స

94-215/943 8512 NDX2650489
94-215/944 8513 NDX2172633
8511 NDX2647857
పపరర: పపరన సరయ ననత ఉదయగరరర
పపరర: హరర వనసకట ననగ తడననథ కలరరక
పపరర: అననపపరష మసతడపగ
డ డ

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:21
లస: పప

94-215/287

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దతవప
ఇసటట ననస:82-2-94
వయససస:25
లస: పప

భరస : వర మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:66
లస: ససస స

94-215/303

8489 NDX2222032
పపరర: అనత రరడడడ ననగసరన

భరస : బడహకస
ఇసటట ననస:82-2-93
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనసస గభసడన
ఇసటట ననస:82-2-95
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమక పప సడనరర
ఇసటట ననస:82-2-96
వయససస:54
లస: పప

94-215/286

భరస : సరయరరసకలమలర
ఇసటట ననస:82-2-95
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:82-2-95
వయససస:37
లస: పప
8502 AP151000411066
పపరర: పరప చలలర

8491 AP151000411459
పపరర: పదక కకతస పలర

94-215/283

తసడడ:డ అనసత రరడడడ ననగసరన
ఇసటట ననస:82-2-92
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప మమటట టపలర
ఇసటట ననస:82-2-93
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరక చనరర దతవప
ఇసటట ననస:82-2-94
వయససస:52
లస: పప
8499 NDX0802793
పపరర: సరయ రరసకలమలర

94-216/124

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-2-93
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస
ఇసటట ననస:82-2-93
వయససస:53
లస: పప
8496 NDX1579442
పపరర: ననగరశశర రరవప దతవప

8488 NDX2491132
పపరర: వ వ గభరరననథ శరక తరరపత

8486 AP151000411508
పపరర: ఆదదననరరయణ మలలరదద

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-2-90
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల తరరపత
ఇసటట ననస:82-2-91
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:82-2-93
వయససస:25
లస: ససస స
8493 AP151000411452
పపరర: ససబబబరరవప కకతస పలర

94-215/282

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-2-90
వయససస:75
లస: ససస స

8487 NDX2186642
పపరర: బబ జజన షపక

8490 NDX1820282
పపరర: వనసకట రగజజ కకతస పలర

8485 AP151000411212
పపరర: మసగమక మలలరదద

94-215/305

భరస : సరసబశవశరక మసతడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:82-2-97
వయససస:68
లస: ససస స
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8514 NDX2172609
పపరర: సరసబశవశరక మసతడపగ
డ డ

94-215/306

తసడడ:డ రరమకకటట మసతడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:82-2-97
వయససస:75
లస: పప
8517 NDX0516948
పపరర: సరసబశవరరవప తషలస

94-215/309

94-222/66

94-215/313

94-215/314

94-215/317

94-215/320

94-216/128

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:45
లస: ససస స

8527 AP151000411718
పపరర: రమణనరరవప ఉలర

8530 AP151000411347
పపరర: మహలకకమక ఉలర ఉలర

8533 NDX2101509
పపరర: శవకళళఖణణ వపలర

8536 NDX1579251
పపరర: సరయ గగల

94-215/322

8539 AP151000411575
పపరర: మలణణకఖమక ఉలర

94-215/315

8542 NDX1229228
పపరర: రరధదక కర కకరపరటట
భరస : శకనవరస రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:51
లస: ససస స

8522 NDX0310532
పపరర: ససతనరతనమభ పప టటట

94-215/312

8525 NDX3236643
పపరర: బల గసగధర గభపరస పప టటట

94-215/1200

8528 NDX2111755
పపరర: రరజఖలకడక భభవనగరరర

94-215/316

భరస : శకనవరస మమరరస భభవనగరరర
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/318

8531 NDX2109867
పపరర: శకనవరస మమరరస భభవనగరరర

94-215/319

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ శరససస స భభవనగరరర
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:40
లస: పప
94-216/126

8534 NDX0926287
పపరర: జలలర లమమడడ ససరరఖ

94-216/127

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:32
లస: ససస స
94-222/67

8537 NDX1076918
పపరర: కనకదసరర గరరర పరటట

94-215/321

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-104
వయససస:30
లస: ససస స
94-215/324

భరస : ననరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:82-2-104
వయససస:80
లస: ససస స
94-215/326

94-215/311

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:82-2-101
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ గగల
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:26
లస: పప

భరస : హరరబబబభ శరరగరరర
ఇసటట ననస:82-2-104
వయససస:48
లస: ససస స
8541 NDX0311266
పపరర: పదక గరరర పరటట

94-215/1199

భరస : గణణశ కలమలర వపలర
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:41
లస: ససస స
8538 NDX0884197
పపరర: ససజజత శరరగరరర

8524 NDX3236635
పపరర: లకడక దతవ పప టటట

8519 NDX0931980
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ససకర

భరస : రరమచసదడరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:82-2-101
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:43
లస: పప
8535 NDX2222115
పపరర: మలలర శశరర మదమసచ

94-213/1141

తసడడ:డ లకకయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:82-2-102
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మలధమచ
ఇసటట ననస:82-2-103
వయససస:41
లస: ససస స
8532 NDX1472414
పపరర: రరమభ సరధస

8521 NDX3262961
పపరర: సప మపపరన సతశ పప టటట

94-215/308

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-2-99/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : బల గసగధర గభపరస పప టటట
ఇసటట ననస:82-2-101
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమణనరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:82-2-102
వయససస:55
లస: ససస స
8529 NDX2222016
పపరర: మలలర శశరర మలధమచ

94-215/310

తసడడ:డ బల గసగధర గభపరస గభపరస
ఇసటట ననస:82-2-101
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబలగసగరధరగభపస potti
ఇసటట ననస:82-2-101
వయససస:37
లస: పప
8526 AP151000411571
పపరర: రమణకలమలరర ఉలర

8518 NDX0931949
పపరర: ససకర వజయలకడక

8516 NDX0782318
పపరర: వజయ కలమలర తషలస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషలస
ఇసటట ననస:82-2-99
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-99/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-2-99/1
వయససస:25
లస: పప
8523 NDX0784819
పపరర: సరశమననద పప టటట

94-215/307

భరస : లకడక రరజఖస తషలస
ఇసటట ననస:82-2-99
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమభలల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:82-2-99
వయససస:65
లస: పప
8520 NDX1617739
పపరర: అజయ కలమలర ససకర

8515 NDX0516930
పపరర: లకడక రరజఖస తషలస

8540 NDX1355692
పపరర: అనసరరధన చదలవరడ

94-215/325

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:37
లస: ససస స
94-215/327

8543 NDX2158401
పపరర: మరయఖ గరరర పరటట

94-215/328

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:32
లస: పప
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8544 NDX1229236
పపరర: శకనవరస రరవప కకరపరటట

94-215/329

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:48
లస: పప
8547 NDX2100097
పపరర: శకహరర రరవపరర

94-215/332

94-215/929

94-222/857

94-215/337

94-215/340

8554 NDX0122424
పపరర: దసరరర భవరన అవరశరర

8557 NDX0920231
పపరర: రరజఖలకడక అవరశరర

8560 NDX0122234
పపరర: చసదడ శశఖర శరక అవరశరర

94-215/343

8563 NDX2177468
పపరర: లకడక శరరద పడభల

94-215/335

8566 NDX0786038
పపరర: గరయతడననరరయణ భటర

94-215/338

94-215/341

8555 NDX0310714
పపరర: శవ కలమలరర పససమరరస

94-215/336

8558 MLJ3294709
పపరర: కమల అవరశరర

94-215/339

8561 MLJ1863208
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస అవరశరర

94-215/342

తసడడ:డ పపననపలయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:62
లస: పప
94-215/344

8564 NDX0884478
పపరర: వనసకటరమణ పడభల

94-215/345

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ పడభల
ఇసటట ననస:82-2-108
వయససస:45
లస: పప
94-215/346

భరస : లకడకనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:41
లస: ససస స

94-215/348
8568 NDX0785998
పపరర: వనసకటశకకకషషచచచతనఖశరకననరరయ
ణ భటర
తసడడ:డ లకడకనరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:38
లస: పప

8569 MLJ3295185
పపరర: లకడక నరసససహమమరగస
ననరరయణభటర
తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:63
లస: పప

8571 NDX2355279
పపరర: రరజఖలకడక మభననలకరర

94-216/131
8572 NDX2355378
పపరర: వనసకట ససబబరరయ గభపరస
మభననలకరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మభననలకరర
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరయ గభపరస మభననలకరర
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:51
లస: ససస స

94-215/931
8552 NDX2677441
పపరర: లలత ఎసఎసవ రతనస పససమరరస

భరస : పపననపలయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:20
లస: ససస స

94-216/130

94-215/334

భరస : వనసకట జగనననథస పససమరరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పడభల
ఇసటట ననస:82-2-108
వయససస:56
లస: ససస స
94-211/1026

8549 MLJ1863372
పపరర: వనసకటటశశరరర పససమరరస

తసడడ:డ వనసకట జగననధస
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ పడభల
ఇసటట ననస:82-2-108
వయససస:34
లస: ససస స
8565 NDX2704542
పపరర: లకడక పడసనన మలర డడ

94-215/930

భరస : నరసససహమమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషషమమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:26
లస: పప
8562 NDX1971309
పపరర: గగత ననగ సససదరర పడభల

8551 NDX2677656
పపరర: ననగమణణ బసడడ

94-215/331

తసడడ:డ జగనననదస పససమరరర
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:78
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర శరక ఎవశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషషమమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:82-2-107
వయససస:53
లస: ససస స
8559 NDX1229244
పపరర: సరయ కకషష చచచతనఖ అవరశరర

94-215/333

తసడడ:డ బబ జర రరజ
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశశరరరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:35
లస: పప
8556 MLJ1863471
పపరర: లకడక రమల భబరత అవరశరర

8548 MLJ1863380
పపరర: వనసకట జగనననథస పససమరరస

8546 MLJ1863364
పపరర: ససతనమహలకడక పససమరరస

భరస : వనసకటటశశరరర పససమరరర
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససమరరర
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:67
లస: ససస స
8553 NDX3283959
పపరర: శకనస చసదడపరటట

94-215/330

తసడడ:డ వరయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:82-2-105
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:82-2-106
వయససస:26
లస: పప
8550 NDX2671782
పపరర: వనసకమక జలలర లమమడడ

8545 NDX2158393
పపరర: పపరషచసదడ రరవప గరరర పరటట

8567 NDX1935321
పపరర: ననరరయణమమరరస పగరడడమరరక

94-215/347

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పగరడడమరరక
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:35
లస: పప
94-215/349

94-216/129
8570 NDX1333582
పపరర: పదకజజ వర లకడక పపణఖ మమరరస

భరస : శశష సరయ కలమలర పపననయ మమరరస
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:46
లస: ససస స
8573 NDX2773620
పపరర: లకడక పడసనన మలర డడ

94-216/811

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:82-2-109
వయససస:20
లస: ససస స
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8574 NDX0311191
పపరర: లకడకకలమలరర కలలవకకలనస

94-215/351

భరస : వనసకటపలయఖశరక
ఇసటట ననస:82-2-110
వయససస:54
లస: ససస స

8575 MLJ3296001
పపరర: శకనవరసరరవప మలరస ల

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపననయ మమరరస
ఇసటట ననస:82-2-110
వయససస:48
లస: పప

భరస : సతస రర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:41
లస: ససస స

8580 NDX1579996
పపరర: సతస రర పప టట
ర రర

8581 NDX1580050
పపరర: నరసససహ రరడడడ గభడడగగపపరరస

94-215/356

తసడడ:డ ననరరయణ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:43
లస: పప
94-216/134

8584 YUO2615732
పపరర: సరసశత కలవకకలనన

94-215/358

8587 NDX1229251
పపరర: సతఖ కలమలరర చగపలలర
భరస : సతఖననరరయణ చగపలలర
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:43
లస: ససస స

8589 AP151000411098
పపరర: దనకకయనదతవ పపణఖమమరరస

8590 NDX1515198
పపరర: శకరరస చగపరల

94-215/361

భరస : రరఘవశసకర పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:70
లస: ససస స
94-215/364

94-215/365

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పగరడడమరగ
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:58
లస: ససస స
94-215/357

8593 NDX2355329
పపరర: ఈశశర తతజ చగపలర

8596 NDX1229327
పపరర: రసనల బ షపక

94-215/368

8599 NDX1229319
పపరర: కరగమమన షపక

94-222/855

8602 NDX1229277
పపరర: బడత సరహహబ షపక షపక
తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:36
లస: పప

94-216/133

8585 YUO1407932
పపరర: వజయసరరథద కలవకకలనన

94-222/856

తసడడ:డ శవ పడసరద శరససస స కలవకకలనన
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:44
లస: పప
94-215/359

8588 NDX2108885
పపరర: రరజఖలకడక మలలరదద

94-215/360

భరస : రరఘవవసదడ పడసరద మలలరదద
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:58
లస: ససస స
94-215/362

8591 NDX0515460
పపరర: సతఖ ననరరయణ శరక చగపలలర

94-215/363

తసడడ:డ శకరరమమమరరస చగపలర
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:54
లస: పప
94-216/135

8594 NDX2355451
పపరర: లకడక చగపలలర

94-216/136

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చగపలలర
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:22
లస: ససస స
94-215/366

8597 NDX1510974
పపరర: మలలర శశరర కరరలరపప

94-215/367

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:46
లస: ససస స
94-215/369

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:59
లస: ససస స
94-215/371

8582 NDX1178813
పపరర: దసరరర గరయతడ కలవకకలనస
భరస : శవ పడసరద శరససస స కలవకకలనస
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:55
లస: ససస స
8601 NDX1229335
పపరర: జలలనభబషర షపక

94-215/355

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చగపలలర
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:21
లస: పప

భరస : జలలన భబషర షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:25
లస: ససస స
8598 NDX1229301
పపరర: బబ జజన షపక

8579 NDX2172526
పపరర: సశరరజఖలకడక పగరడడమరగ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక చగపరల
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:72
లస: పప
8595 NDX1229293
పపరర: తససర మ షపక

94-215/354

భరస : వజయ శరరరధద కలవకకలనన
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగసరయ రరమకకకషష పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-112
వయససస:37
లస: ససస స

8592 NDX2108893
పపరర: రరఘవవసదడ పడసరద మలలరదద

94-215/353

తసడడ:డ పరపసరరడడడ గభడడగగపపరరస
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గభరననధ శరససస స కలవకకలనస
ఇసటట ననస:82-2-111
వయససస:71
లస: పప
8586 MLJ1864156
పపరర: శకదతవ మలలరదద

8576 MLJ3294550
పపరర: మలర ఖలరరరనమమరరస�
కలలవకకలనస�
తసడడ:డ గభరరననద శరససస స
ఇసటట ననస:82-2-110
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-2-110
వయససస:53
లస: పప

94-216/132 8578 NDX1580019
8577 NDX1333574
పపరర: శశష సరయ కలమలర పపణఖ మమరరస
పపరర: వనసకరయలమక పప టట
ర రర

8583 NDX1178730
పపరర: శవ పడసరద శరససస స కలవకకలనస

94-215/352

8600 NDX1229269
పపరర: ససలలసన భబషర షపక

94-215/370

తసడడ:డ ఖలససస shaik
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:29
లస: పప
94-215/372

8603 NDX1511030
పపరర: పడసరద రరవప ఖరర
ర రపప

94-215/373

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఖరర
ర రపప
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:51
లస: పప
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8604 NDX1820605
పపరర: శకనవరస మమరరస భటబడజ

94-215/374

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప భటబడజ
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:54
లస: పప
8607 NDX2521557
పపరర: నససమల షపక

94-215/377

94-222/68

94-215/380

8611 NDX1076595
పపరర: ససపసడయ కకసడనరర

8614 NDX1076587
పపరర: గగపరలరరవప కకసడనరర

94-215/382

94-215/385

తసడడ:డ మహనరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:82-2-117
వయససస:38
లస: పప

8625 NDX0123950
పపరర: బబబ సరగజన తతట

8626 NDX0122895
పపరర: రమమశ తతట

94-215/391

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:82-2-118
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:82-2-119
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరపరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:82-2-119
వయససస:38
లస: పప

8629 NDX0592139
పపరర: శరగష భవనస

8632 MLJ1862994
పపరర: వనసకటననరపరరడడడ భవనస
తసడడ:డ ననగరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:82-2-119
వయససస:61
లస: పప

94-215/379

8615 NDX0310086
పపరర: గగపరలరరవప కకసడనరర

94-234/1191

8618 NDX0650168
పపరర: అశశక బబబభ బసడనరర�

94-215/384

8621 MLJ3295789
పపరర: రరజఖలకడక కకసడపలర

94-215/387

భరస : మహనరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:82-2-117
వయససస:63
లస: ససస స
94-215/389

8624 AP151000411266
పపరర: మహనరరవప కకసడపలర

94-215/390

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:82-2-117
వయససస:67
లస: పప
94-215/392

8627 NDX0367979
పపరర: శవరరరడడడ కకతనస

94-215/393

తసడడ:డ లకకరరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:82-2-118
వయససస:62
లస: పప
94-215/395

తసడడ:డ వనసకట నరసరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:82-2-119
వయససస:32
లస: ససస స
94-215/397

8612 NDX1076611
పపరర: జజఖత కలమలరర కకసడనరర

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:82-2-115
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప
ఇసటట ననస:82-2-118
వయససస:47
లస: పప
94-215/394

94-216/137

తసడడ:డ ససయనస
ఇసటట ననస:82-2-114
వయససస:62
లస: పప

94-215/386

8623 MLJ3295797
పపరర: జగదదష కలమలర కకసడపలర

8631 MLJ1862697
పపరర: వనసకటటసశరరరడడడ భవనస

94-215/381

8620 NDX0411991
పపరర: వనసకటశకనవరసస కకసడపలర

94-215/388
8622 NDX2158369
పపరర: వరరసజనవయ వర పడసరద
కకమమకరర
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కకమమకరర
ఇసటట ననస:82-2-117
వయససస:35
లస: పప

8609 NDX2355360
పపరర: వశ చసదడ శశఖర రరడడడ పరరగర రరదదద

భరస : గగపరలరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:82-2-114
వయససస:59
లస: ససస స

94-215/383

తసడడ:డ మహనరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:82-2-117
వయససస:40
లస: ససస స

8628 NDX1355726
పపరర: నవఖ భవనస

94-215/378

8617 NDX1579855
పపరర: వనసకట సరయ రరమకకషష
శవరరతడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:82-2-115
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద
ఇసటట ననస:82-2-115
వయససస:63
లస: పప

94-215/376

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ పరరగటరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససమన కకసడనరర
ఇసటట ననస:82-2-114
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగ రమలదతవ లసక
ఇసటట ననస:82-2-115
వయససస:58
లస: ససస స
8619 NDX2222008
పపరర: వనసకట శవపడసరద లసక

94-215/932

తసడడ:డ గగపరలరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:82-2-114
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:82-2-114
వయససస:23
లస: పప
8616 NDX2222024
పపరర: ననగ రమలదతవ లసక

8608 NDX2629491
పపరర: వరససచనద స
న పఖర రరడడడ పరరగర రరదదద

8606 NDX1229285
పపరర: ఖలససస షపక

తసడడ:డ బడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ పరరగరరరదదద
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:58
లస: పప
8613 NDX2127646
పపరర: శకకరసత కకసడనరర

94-215/375

తసడడ:డ బడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససలలసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-2-113
వయససస:28
లస: ససస స
8610 NDX1756453
పపరర: ఖలలషర షపక

8605 NDX1229343
పపరర: ఖలలలష షపక

8630 MLJ1863059
పపరర: శవ పరరశత భవనస

94-215/396

భరస : వనసకటననరపరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:82-2-119
వయససస:54
లస: ససస స
94-215/398

8633 NDX0310854
పపరర: అనసనయ పపలలరబటర

94-215/399

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:30
లస: ససస స
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8634 NDX0652081
పపరర: లకడకదసరర పస
డ నన బబ డపరటట

94-215/400

తసడడ:డ రతస యఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:35
లస: ససస స
8637 NDX0310888
పపరర: మహ లకడక పపలర భటర

94-215/403

94-215/406

94-151/33

94-213/816

94-222/69

94-215/410

94-215/413

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:40
లస: పప

8647 NDX2500411
పపరర: ధనససజయ రరమ అనసత

8650 NDX2133346
పపరర: రరగ పడణణత చసదదలల

8653 NDX1472554
పపరర: జజజ నవష చసదదలల

8656 NDX1355734
పపరర: అరరణ బబ మకశశటట

94-215/416

8659 MLJ1863448
పపరర: ససబబబయమక కకతత
స రర

94-216/138

8662 MLJ1863562
పపరర: వనసకట చలపతరరవప కకతత
స రర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:46
లస: పప

8642 NDX2405777
పపరర: ననగతరరమల కకతస వరరర

94-151/32

8645 NDX2615250
పపరర: వనసకయమక అనసత

94-151/883

8648 NDX2517225
పపరర: ననగ కకమలదతవ అనసత

94-216/139

భరస : అదద ననరరయణ మమరరస అనసత
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:31
లస: ససస స
94-215/408

8651 NDX0585810
పపరర: ఉదయలకడక

94-215/409

భరస : భబనసమమరరస చసదదలల
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:45
లస: ససస స
94-215/411

8654 NDX0586156
పపరర: వనసకట ననగరసదడ కలమలర

94-215/412

తసడడ:డ జజజ న సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:50
లస: పప
94-215/414

8657 NDX0782177
పపరర: ససజజత కకతత
స రర�

94-215/415

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:36
లస: ససస స
94-215/417

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:64
లస: ససస స
94-215/419

94-215/405

భరస : వరసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబజజ రరజ
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:39
లస: ససస స
8661 MLJ1863224
పపరర: ససబబబరరవప కకతత
స రర

94-151/34

తసడడ:డ భబనసమమరరస చసదదలల
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహనరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:54
లస: పప
8658 NDX1514950
పపరర: శరఖమల బసడడ

8644 NDX2529915
పపరర: కరశ ఈశశరర అనసత

8639 NDX1935495
పపరర: వనసకట శశషరదదడ కకదసబ

తసడడ:డ రరమ సరశమ కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భబణభ మమరరస చసదదలల
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-2-122
వయససస:61
లస: ససస స
8655 NDX0586347
పపరర: భబనసమమరరస

94-215/407

తసడడ:డ వరరసజనవయభలల అనసత
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ అనసత
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:69
లస: పప
8652 NDX2484608
పపరర: పదనకవత కకలశశటట

8641 NDX0592204
పపరర: రతస యఖ� బబ డపరటట�

94-215/402

తసడడ:డ అలలహ సససగరరచనరరఖలల కకదసబ
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అనసత
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడననరయణ
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:39
లస: పప
8649 NDX2530111
పపరర: వనసకటటశశరరర అనసత

94-215/404

తసడడ:డ రరమయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ మభకలక
ఇసటట ననస:82-2-121
వయససస:32
లస: ససస స
8646 NDX2669604
పపరర: వరసజనవయభలల అనసత

8638 NDX0354290
పపరర: సనరఖ పడకరష పపలలరబటర

8636 NDX0592170
పపరర: లసగరశశరర బబ డపరటట

భరస : లసగరసశరర bodapati
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:55
లస: పప
8643 NDX2405793
పపరర: పరరశత మభకలక

94-215/401

భరస : వనసకట శశషరదదడ
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-120
వయససస:53
లస: ససస స
8640 NDX0354308
పపరర: వశశశశశర రరవప పపలలరబటర

8635 NDX0125955
పపరర: వనసకట గరరరజ కకడసబ

8660 NDX1355742
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ మకశశటట

94-215/418

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:37
లస: పప
94-215/420

8663 MLJ1863521
పపరర: ననగరశశర రరవప కకతత
స రర

94-215/421

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:69
లస: పప
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8664 NDX1726142
పపరర: జయలకడక జకకకరరడడడ
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94-222/71

భరస : కకటటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:48
లస: ససస స
8667 NDX0311126
పపరర: శరసతకలమలరర మరరయలల

94-215/423

8668 AP151000411442
పపరర: రసగమక మరరయలల

94-215/426

భరస : శకకరనస శరక పసదద సటట
ఇసటట ననస:82-2-125
వయససస:30
లస: ససస స

8674 NDX2222057
పపరర: కరరణ శరసత kandagatla

తసడడ:డ శశష సరయ కలమలర పపణఖమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-125/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:82-2-129
వయససస:39
లస: ససస స

8679 NDX2677516
పపరర: ఉదయలకడక మనననస

8680 NDX1076389
పపరర: వజయలకడక గభసటటపలర

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-129
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:82-2-130
వయససస:27
లస: పప
8685 MLJ1861624
పపరర: ససజజత చచననసశశటట

94-216/141

తసడడ:డ నరసససహరరవప మదడడగభ
ఇసటట ననస:82-2-133
వయససస:28
లస: పప

8686 AP151000414134
పపరర: భమలకడకచచననసశశటట

94-215/437

8689 NDX0122127
పపరర: నరసససహ రరవప మడడగభల

94-215/430

8692 NDX1097666
పపరర: ససరరసదడబబబభ మదడడగభ
తసడడ:డ నరసససహరరవప మదడడగభ
ఇసటట ననస:82-2-133
వయససస:29
లస: పప

94-215/1116
8675 NDX3064052
పపరర: వనసకట సనరఖ కలమలరర దసవరరగ

8678 MLJ3295102
పపరర: శవరరమకకషష గగగరనవన

94-215/431

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగగరనవన
ఇసటట ననస:82-2-129
వయససస:45
లస: పప
94-215/432

8681 NDX0122531
పపరర: వనసకట రతనస అరవలర

94-215/433

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:82-2-130
వయససస:64
లస: ససస స
94-215/435

8684 MLJ1862317
పపరర: రరమ కకషష గసటటపలర

94-215/436

తసడడ:డ బసగరరరబబబభ
ఇసటట ననస:82-2-130
వయససస:39
లస: పప
94-216/142

8687 AP151000414003
పపరర: శకనవరస చచననసశశటట

94-216/143

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:82-2-132
వయససస:44
లస: పప
94-215/438

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-2-133
వయససస:51
లస: పప
94-216/145

94-216/140

భరస : వనసకట ససబబ రరవప దసవరరగ
ఇసటట ననస:82-2-125/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:82-2-132
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-133
వయససస:29
లస: పప
8691 NDX1097732
పపరర: ససజత కలమలర మదడడగభ

94-215/429

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:82-2-130
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస చచననసశశటట
ఇసటట ననస:82-2-132
వయససస:36
లస: ససస స
8688 NDX0781906
పపరర: మభరళ కకషష యమలకజ

8683 NDX1076249
పపరర: అనల బబబభ కరరలరపప

94-215/425

తలర : ససజజత sirigiri
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:82-2-130
వయససస:34
లస: ససస స
94-215/434

8669 NDX1076637
పపరర: కకరణ కలమలర మరరయలల
తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవతతజజశరక jandayala
ఇసటట ననస:82-2-125/1
వయససస:26
లస: ససస స

94-215/933

94-215/422

94-215/427 8672 NDX2222123
8671 MLJ1863901
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప మరరయలలల
పపరర: రరషక ససరరగరరర

94-215/1117 8677 MLJ3295086
8676 NDX3052164
పపరర: దసరర లకడక వససధ పపణఖమమరరస
పపరర: శరసతకలమలరర గగగరనవన

8682 NDX1076363
పపరర: అసకరరరవప కరరలరపప

94-215/424

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:39
లస: పప
94-215/428

8666 NDX1076470
పపరర: మమనక మరరయలల

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:37
లస: పప
8673 NDX2100899
పపరర: సరశత పసదద సటట

94-222/72

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-2-123
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-2-124
వయససస:31
లస: ససస స
8670 MLJ1863935
పపరర: శకనవరసరరవప మరరయలలల

8665 NDX2148246
పపరర: ఇమలమ షపక

8690 NDX0187336
పపరర: ననగరరణణ ఎస�

94-216/144

భరస : నరసససహ రరవప� మదడడగభ
ఇసటట ననస:82-2-133
వయససస:46
లస: ససస స
94-216/146

8693 NDX0482018
పపరర: బభజర కరతనవత

94-216/147

భరస : హరర కరతవరట
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:40
లస: ససస స
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8694 NDX1178847
పపరర: శకలకడక Ch
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94-216/148

భరస : సరసబశవ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:53
లస: ససస స
8697 NDX0482000
పపరర: మతలలల కరతనవత

94-216/151

94-215/439

94-215/442

8701 NDX2470383
పపరర: బబలలసబ సనరర

8704 NDX2661163
పపరర: బలమక ససరగ

94-215/443

8707 NDX2484681
పపరర: వనసకట నరసససహస సనరర

తసడడ:డ సరసబ మమరరస సరగర
ఇసటట ననస:82-2-136
వయససస:36
లస: పప
94-216/158

94-215/447

భరస : మలణణకరఖలరరవప�
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:55
లస: ససస స

8716 NDX1258862
పపరర: జజనననబబ టర ననగపడసరద

94-216/160

8719 AP151000414148
పపరర: శరరద యడవలర

94-215/444

94-216/156

8722 MLJ1864149
పపరర: కకరణ కలమలర శరక యడవలర
తసడడ:డ మధసర పడసరద శరక యడవలర
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:33
లస: పప

8702 NDX0592428
పపరర: ససభడమణఖ శరక సరగర

94-215/441

8705 NDX2661726
పపరర: వనసకట నరసససహస ససరగ

94-215/935

8708 AP151000414265
పపరర: లలత సరగర

94-216/154

భరస : సరసబమమరరస సరగర సరగర
ఇసటట ననస:82-2-136
వయససస:52
లస: ససస స
8711 AP151000414143
పపరర: సరసబమమరరస సరగర

94-216/157

తసడడ:డ హనసమసతయఖ సరగర
ఇసటట ననస:82-2-136
వయససస:56
లస: పప
94-215/445

8714 NDX1258870
పపరర: జజనననబబ టర వనసకటససబబమక

94-215/446

భరస : అతషఖత రరమశరససస స
ఇసటట ననస:82-2-138
వయససస:57
లస: ససస స
94-215/448

8717 NDX2355337
పపరర: ననగ హరరత జజననబబ టర

94-216/159

భరస : ననగ పడసరద జజననబబ టర
ఇసటట ననస:82-2-138
వయససస:36
లస: ససస స
94-216/161

భరస : పడసరద శరక
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:48
లస: ససస స
94-216/163

94-216/153

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స ససరగ
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:47
లస: పప

తలర : ససబబమక
ఇసటట ననస:82-2-138
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర శరక�
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:33
లస: ససస స
8721 AP151000414338
పపరర: ధనలకడక ననగరశశర�

94-215/934

తలర : ససబబమక
ఇసటట ననస:82-2-138
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అచసఖతరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-2-138
వయససస:58
లస: ససస స
8718 NDX0927194
పపరర: యడవలర దరరతడ�

8713 NDX1258896
పపరర: జజనననబబ టర ననగమలలర శశరర

8699 NDX0481952
పపరర: సరసబశవరరవప చసతల

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ మమరరస� సరగర
ఇసటట ననస:82-2-136
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప అడప
ఇసటట ననస:82-2-137
వయససస:21
లస: ససస స
8715 NDX0311894
పపరర: వనసకటససబబమక జజనననబటర

94-215/440

తసడడ:డ లలట సతఖననరరయణ శరససస స సనరర
ఇసటట ననస:82-2-135 OLD 25-18-79/4
వయససస:48
లస: పప

94-216/155 8710 NDX0715763
8709 NDX2064327
పపరర: వనసకట బబల మభరళ కకషష సరగర
పపరర: ససబడహకణఖశరక� సరగర�

94-216/150

తసడడ:డ ససబబబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ శరససస స ససరగ
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : లలట సతఖననరరయణ శరససస స సనరర
ఇసటట ననస:82-2-135 OLD 25-18-79/4
వయససస:74
లస: ససస స

8712 NDX2355345
పపరర: సరయ హరరత అడప

94-216/152

భరస : సతఖననరరయణ శరససస స సనరర
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరససస స సనరర
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:48
లస: పప
8706 NDX2484699
పపరర: బబలలసబ సనరర

8698 NDX1178649
పపరర: తనరర సససగ ఁత

8696 NDX0482075
పపరర: హరర కరతనవత

తసడడ:డ రరథనఖ కరతవరట
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చచనశ కరతవరట
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:50
లస: పప

భరస : మభరళ కకషష
ఇసటట ననస:82-2-135
వయససస:38
లస: ససస స
8703 NDX2470375
పపరర: వనసకట నరసససహస సనరర

94-216/149

తసడడ:డ తనరర సససగ
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ కరతవరట
ఇసటట ననస:82-2-134
వయససస:45
లస: పప
8700 NDX0799718
పపరర: శవలకడక

8695 NDX1178607
పపరర: పవన K

8720 NDX1971358
పపరర: అననపపరష వడర మలన

94-216/162

భరస : దసరర పడసరద వడర మలన
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:54
లస: ససస స
94-216/164

8723 NDX0926097
పపరర: యడవలర లకడకశకకరసత శరక

94-216/165

తసడడ:డ మధసర పడసరద శరక
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:34
లస: పప
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8724 AP151000414115
పపరర: నగరష ననగరశశర�

94-216/166

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:47
లస: పప
8727 NDX3042967
పపరర: వషష
ష పసడయసకర తతట

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:55
లస: పప
94-215/1118

తసడడ:డ రమమశ తతట
ఇసటట ననస:82-2-143
వయససస:19
లస: ససస స
8730 NDX2158310
పపరర: సతఖననరరయణ మమడడశశటట

94-215/450

94-214/881

94-216/735

94-153/697

94-216/815

94-216/818

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-2-149
వయససస:50
లస: పప

8737 NDX3034162
పపరర: అననపపరష వవమభల

8740 NDX2912947
పపరర: వరరసరశమ యలనర లసపత

8743 NDX2911394
పపరర: శకనవరస రరవప యలనర లసపత

8746 NDX2840148
పపరర: ఈశశర యయనరలసపత

94-216/173

8749 NDX0482174
పపరర: ససజజత ఉపపలలకరర�

94-216/812

8752 NDX0482190
పపరర: ససతనరరమమమరరస ఉపపలలకరర�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-2-149
వయససస:55
లస: పప

94-216/170

8735 NDX2651552
పపరర: బబబభ రరజ చలక

94-216/734

8738 NDX3241841
పపరర: సరగజన చమట

94-222/845

భరస : హనసమసత రరవప చమట
ఇసటట ననస:82-2-146
వయససస:65
లస: ససస స
94-216/813

8741 NDX2912905
పపరర: ససత మహలకడక యలనర లసపత

94-216/814

భరస : వర సరశమ యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-216/816

8744 NDX3081551
పపరర: లకడక జలజ యలనర లసపటట

94-216/817

భరస : ఈశశర యలనర లసపటట
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-222/765

8747 NDX2355352
పపరర: ససబడమనఖస వపపపలకరర

94-216/172

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపపపలకరర
ఇసటట ననస:82-2-146/3
వయససస:72
లస: పప
94-216/174

భరస : పపసడరగకరకడడ�
ఇసటట ననస:82-2-149
వయససస:45
లస: ససస స
94-216/176

8732 NDX0926345
పపరర: తతట రవచసదడ కలమలర�

తసడడ:డ పప చయఖ చలక
ఇసటట ననస:82-2-146
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ యయనరలసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పప డతరపప
ఇసటట ననస:82-2-146/4
వయససస:42
లస: ససస స
8751 NDX0482182
పపరర: పపసడరగకరకడడ ఉపపలలకరర

94-216/171

తసడడ:డ వర సరశమ యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:28
లస: ససస స
8748 NDX2355311
పపరర: ననరరయణమక పప డతరపప

8734 NDX2528032
పపరర: హనసమసత రరవప గగనసగభసటర

94-215/449

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:82-2-145
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:41
లస: పప
8745 NDX2911337
పపరర: జయసత యలనర లసపత

94-216/169

భరస : గభరర పడసరద వవమభల
ఇసటట ననస:82-2-146
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప యలనర లసపత
ఇసటట ననస:82-2-146/1
వయససస:34
లస: ససస స
8742 NDX2911352
పపరర: సరసబశవ రరవప యలనర లసపత

8731 NDX0927384
పపరర: తతట ననగమణణ�

8729 NDX1076546
పపరర: ససవరష కలమలరర కకసడనరర
తసడడ:డ గగపరలరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:82-2-144
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ గగనసగభసటర
ఇసటట ననస:82/2/146
వయససస:55
లస: పప

భరస : దసరర రపస
డ రద
ఇసటట ననస:82-2-146
వయససస:32
లస: ససస స
8739 NDX2911311
పపరర: పదకజ యలనర లసపత

94-222/74

భరస : చసదడ కలమలర�
ఇసటట ననస:82-2-145
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: అననపపరష వనమభల
ఇసటట ననస:82-2-146
వయససస:38
లస: పప
8736 NDX2669331
పపరర: కలఖణణ చసతల

8728 NDX1882290
పపరర: ననగ శకనవరస తతట

94-216/168

తసడడ:డ రరమమమరరస లలట వడర మలన
ఇసటట ననస:82-2-140
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప తతట
ఇసటట ననస:82-2-143
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:82-2-145
వయససస:30
లస: పప
8733 NDX3093911
పపరర: గభరర పడసరద వనమభల

94-216/167 8726 NDX2045509
8725 NDX2186105
పపరర: మధసర పడసరద శరక యడవలర
పపరర: దసరర పడసరద వడర మలన

94-216/175
8750 NDX1333624
పపరర: బబల తడపపర సససదరర భభవనగరరర

భరస : ననగలసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-2-149
వయససస:60
లస: ససస స
94-216/177

8753 NDX1333616
పపరర: ననగలసగరశశర శరరక భభవనగరరర

94-216/178

తసడడ:డ వవసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:82-2-149
వయససస:72
లస: పప
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94-215/451

భరస : వనననకబబ శరససస స మఠస
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:27
లస: ససస స
8757 NDX0932129
పపరర: గరరర పరటట రవశసకర

94-215/454

94-215/457

94-215/460

8761 NDX1515131
పపరర: శవ శసకర శరససస స మఠస

8764 NDX0716159
పపరర: మలధసరర� శసకరమసచ�

94-216/181

8767 MLJ3301991
పపరర: శకనవరస శరక శసకరమసచ

8770 NDX2494557
పపరర: గరయతడ బమరరర

తసడడ:డ వ ఎస ఎస ఎన ననరరయణ రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:82-2-159
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ బమరరర
ఇసటట ననస:82-2-159
వయససస:22
లస: ససస స

8772 AP151000414037
పపరర: ఈశశరమక దనకకజ

8773 AP151000414109
పపరర: ససబడహకణఖస దనకకజ�

94-216/185

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-2-159
వయససస:80
లస: ససస స
94-215/462

8778 NDX3111937
పపరర: అననపపరష చసదడపరటట

94-216/819

94-216/179

94-216/182

8762 NDX1579624
పపరర: నరసససహ మమరరస పరరచరర

8765 NDX0884973
పపరర: ససవరచల ఘసటసరల�

8768 NDX0715938
పపరర: రరజరశశరరరవప ఘసటసరల వనస

94-214/417

8771 NDX1422096
పపరర: పదనకవత దనకకజ

తసడడ:డ వరరసరశమ ఎరకగగపపల
ఇసటట ననస:82-2-990/1
వయససస:78
లస: పప

94-216/180

94-216/183

94-216/184

భరస : రరమ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:82-2-159
వయససస:39
లస: ససస స
94-216/186

8774 NDX2222107
పపరర: అపలరష కకషష కలమలరర అబమబరర

94-215/461

భరస : ననగ వనసకట కకషష కకశశరర కకషప ర భభవనగరరర
ఇసటట ననస:82-2-168
వయససస:39
లస: ససస స
94-218/47

8777 NDX0481549
పపరర: గరలబ షపక

94-218/48

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-2-230
వయససస:29
లస: పప

94-214/418 8780 AP151000411289
8779 NDX0514653
పపరర: వనసకట భబసకరరరవప రరచసమలలర
పపరర: కరమమశశరమక గభనశశటట

8782 NDX3139250
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎరకగగపపల

94-215/459

తసడడ:డ లకడకననరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:82-2-158
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జననరర నరరవప
ఇసటట ననస:82-2-242
వయససస:44
లస: పప
94-5/1095

94-215/456

భరస : రరజరశశరరరవప ఘసటసరల వనస�
ఇసటట ననస:82-2-158
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-2-220
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప హససబసడ
ఇసటట ననస:82-2-241
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జరటట
ఇసటట ననస:82-2-565
వయససస:36
లస: పప

8776 NDX0725267
పపరర: రరమకకకషష యలర సపరటట

8759 NDX0517623
పపరర: రవ శసకర ఘసటసరల

తసడడ:డ రరమ చనరరఖలల పరరచరర
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-2-159
వయససస:41
లస: పప

8775 MLJ1860576
పపరర: కరశవరతన పరమమశశర రరవప
కకలర పర
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:82-2-176/1
వయససస:70
లస: పప

8781 NDX2656684
పపరర: మభరళకకషష జరటట

94-215/458

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:82-2-158
వయససస:35
లస: పప
94-214/416

94-215/453

తలర : రరజరశశర శరససస స ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:30
లస: పప

తలర : లలత�
ఇసటట ననస:82-2-158
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:82-2-158
వయససస:50
లస: ససస స
8769 NDX2497899
పపరర: లలత అనససనరఖ బమరరర

94-215/455

తసడడ:డ నలకసఠ శరససస స మఠస
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:61
లస: పప
8766 NDX0885004
పపరర: లలత� శసకరమసచ�

8758 NDX0125187
పపరర: బబల ససబడమణఖస ఘసటసరల

8756 NDX2064491
పపరర: దసరర మక దనసరర

భరస : దసరరరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నలకసఠ శరససస స మఠస
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:37
లస: పప
8763 NDX2064483
పపరర: దసరరరరరవప దనసరర

94-215/452

భరస : నరసససహమమరగస పరరచరర
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:82-2-153
వయససస:29
లస: పప
8760 NDX1515123
పపరర: వనననకబబ శరససస స మఠస

8755 NDX1579640
పపరర: శశభససడ పరరచరర

94-215/463

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-2-252
వయససస:55
లస: ససస స
94-215/1134

8783 AP151000411017
పపరర: ననగరశశరరరవప బబ లలర పలర

94-215/464

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-2-1252
వయససస:85
లస: పప
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94-205/841

తసడడ:డ గభరవయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-117
వయససస:54
లస: పప
8787 NDX1097815
పపరర: ససతనరరవమక పససపపలలటట

94-216/187

94-214/420

94-214/423

94-214/425

భరస : సరసబమమరరస అడచడ పపఅలర
ఇసటట ననస:82-3-164
వయససస:58
లస: ససస స
8799 NDX1740951
పపరర: వజయలకడక జమభకల

8791 NDX0121228
పపరర: దసరరర రరడడడ

94-214/428

8794 NDX0926196
పపరర: మసదనరపప హహమలత

94-214/432

భరస : నరసరరజ
ఇసటట ననస:82-3-167
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:82-3-172
వయససస:49
లస: ససస స

94-216/189

8795 NDX1458703
పపరర: లకడక నలసద అడచడపపఅలర

94-214/424

8800 NDX1096395
పపరర: శవ అసజననదతవ గభడడవరడ

8801 NDX1214683
పపరర: మధస మత జననన భటర

8806 NDX2470722
పపరర: ఫణణ రరజ కకకరకరచతడడ

8809 NDX3139219
పపరర: రరజలల కలవరశరపప
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-3-167
వయససస:27
లస: పప

94-215/946

94-214/422

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-3-164
వయససస:62
లస: పప

94-214/429

94-214/427

94-214/430

తసడడ:డ వరరశశర శరససస స
ఇసటట ననస:82-3-165
వయససస:50
లస: ససస స
94-214/745

8804 NDX2491223
పపరర: వ ఎన ఎస ఎస పరవన
ఏలలశశరపప
తలర : శవ రరమ ఏలలశశరపప
ఇసటట ననస:82-3-166
వయససస:21
లస: ససస స

94-214/431

94-214/433

8807 NDX2677763
పపరర: నరసరరజ కకతస పలర

94-214/746

తసడడ:డ పరసడడరసగ శరససస స కకకరకరచతడడ
ఇసటట ననస:82-3-166
వయససస:61
లస: పప
94-214/747

8792 NDX0125732
పపరర: వరరసదర రరడడడ
తసడడ:డ శవ కకటటరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:82-3-162
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:82-3-165
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఫణణ రరజ కకకరకరచతడడ
ఇసటట ననస:82-3-166
వయససస:51
లస: ససస స

8811 NDX2669208
పపరర: లకడక పదనకవత యరకబబ తషల

94-214/421

8798 NDX0782458
పపరర: సరసబమమరరస అదతదపలర

8803 NDX2548295
పపరర: ససనల కలమలర జజననకకటట

8808 NDX2676369
పపరర: మహలకడక కకతస పలర

భరస : జగదదశ దనడ ౘ
ఇసటట ననస:82-3-162
వయససస:32
లస: ససస స

94-214/426
8797 NDX1458729
పపరర: ససవర సనరరఖ రరఘవవసదడ రరవప
అడచడ పపఅలర
తసడడ:డ సరసబ మమరరస అడచడ పపఅలర
ఇసటట ననస:82-3-164
వయససస:38
లస: పప

8802 NDX2550853
పపరర: ససనల కలమలర జజననకకటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:82-3-165
వయససస:26
లస: పప

94-214/419

భరస : యస యస రరఘవవసదడ రరవప అడచడపపఅల
ఇసటట ననస:82-3-164
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మభరళకకషష
ఇసటట ననస:82-3-165
వయససస:36
లస: ససస స

94-214/743

8789 NDX2116623
పపరర: మసజషర దనడ

భరస : చటటటబబబభ
ఇసటట ననస:82-3-163
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వజయకలమలరసరశమ జమభకల
ఇసటట ననస:82-3-165
వయససస:31
లస: ససస స

8805 NDX2470714
పపరర: వససత రవ లకడక కకకరకరచతడడ

94-216/188

తసడడ:డ కకషష రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:82-3-162
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దనడ
ఇసటట ననస:82-3-162
వయససస:38
లస: పప
8796 NDX1458711
పపరర: భబగఖ లకడక అడచడపపఅలర

8788 NDX1097682
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

94-215/466
8786 NDX1076793
పపరర: వనసకట శవరరమపడసరద తతటపలర

తసడడ:డ చసదడమమళ తతటపలర
ఇసటట ననస:82-3-130
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:82-3-161
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరరర రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:82-3-162
వయససస:34
లస: ససస స
8793 NDX2116615
పపరర: జగదదశ దనడ

94-215/465

తసడడ:డ చసదడమమళ తతటపలర
ఇసటట ననస:82-3-130
వయససస:37
లస: పప

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:82-3-161
వయససస:81
లస: ససస స
8790 NDX0121657
పపరర: అనతన మలలర ల

8785 NDX1076835
పపరర: మధససనదన తతటపలర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:82-3-167
వయససస:51
లస: పప
94-216/820

94-215/945
8810 NDX2669083
పపరర: శకమనననరరయణ యరకబబ తషల

తసడడ:డ కలమలర సరశమ
ఇసటట ననస:82-3-172
వయససస:51
లస: పప

94-215/947 8813 NDX2668671
94-215/948
8812 NDX2668952
పపరర: వ అనల కలమలర యరకబబ తషల
పపరర: కలససమలనబకర యలరకబబ ఠరలల

తసడడ:డ శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:82-3-172
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-3-172
వయససస:27
లస: ససస స
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8814 AP151000411081
పపరర: కరశలకకమక పరశతస

94-215/467

భరస : కరశవరరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:82-3-173
వయససస:65
లస: ససస స
8817 NDX0184978
పపరర: భబగఖ లకడక వలర పప

94-215/468

తసడడ:డ కరసవరరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:82-3-173
వయససస:39
లస: పప
94-216/190

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-174
వయససస:33
లస: ససస స
8820 MLJ1860584
పపరర: మననరమ కకలర పర

8815 MLJ1861236
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ పరశతస

94-215/469

తసడడ:డ చచనననరరడడడ పడవతస
ఇసటట ననస:82-3-173
వయససస:70
లస: పప

8818 NDX0186122
పపరర: శకలకడక పపలపరక

94-216/191

భరస : కకషషన కకశశర
ఇసటట ననస:82-3-174
వయససస:44
లస: ససస స
94-215/470

8816 AP151000411626
పపరర: కరశవరరడడడ పరశతస

8819 AP151000414399
పపరర: కకషషకకషప ర బసవరరజ

94-216/192

తసడడ:డ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-3-174
వయససస:51
లస: పప

8821 MLJ1863463
పపరర: జగదదష కకలర పర

94-215/471

8822 MLJ1861962
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర కకలర పర

94-215/472

భరస : కరశవరతన పరమమశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-3-176/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ రతన పరమమశశర రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:82-3-176/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ రతన పరమమశశర రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:82-3-176/1
వయససస:38
లస: పప

8823 NDX2698314
పపరర: వనసకట గమరరవరధన తరరపత

8824 NDX0651059
పపరర: అననపపరష తరరపత

94-215/474
8825 NDX2194512
పపరర: శరకవణ కలమలర శరక తరరపత

94-149/807

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:22
లస: పప
8826 NDX1472463
పపరర: చచననకరశవ రరవప తరరపత

భరస : చచననకరశవపలల తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:46
లస: ససస స
94-215/475

తసడడ:డ గభరవయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:58
లస: పప
8829 NDX1517194
పపరర: ఉమల రరణణ తరరపత

94-222/91

94-215/478

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:46
లస: ససస స
8835 NDX2643096
పపరర: పవన పడతషఖష ఓబభలశశటట

94-215/949

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:56
లస: ససస స

8830 NDX1840447
పపరర: వనసకట పవన కలమలర శరక
తరరపత
తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-178
వయససస:24
లస: పప

94-215/476

8833 NDX0781823
పపరర: మలధవ ఓబభలశశటట �

94-215/479

8836 NDX3133642
పపరర: రవ కలమలర ఓబభలశశటట

94-215/482

94-215/1136

8831 NDX2172468
పపరర: ననగ కకమల దతవ అనసత

8834 NDX1901983
పపరర: శరకవణ సరయకకషష ఓబభలశశటట

తసడడ:డ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:54
లస: పప

94-215/480

తసడడ:డ రవకలమలర ఓబభలశశటట
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:24
లస: పప
94-215/1137

8837 NDX1076868
పపరర: సరగజ తతటపలర

94-215/481

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:34
లస: ససస స

94-215/483 8840 NDX1076900
8839 NDX0652305
పపరర: వనసకట ననగ కకషష కకషప ర వనచనచ
పపరర: చసదడమమళ తతటపలర

8842 NDX2677862
పపరర: శవరరస కకషష వనచనచ

94-215/477

భరస : అదద ననరరయణ మమరరస అనసత
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష వనచచ
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:34
లస: పప
94-215/950

8828 NDX2754778
పపరర: ననగ లకడక తరరపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత ససతనరరమభలల ఓబభలశశటట
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:49
లస: పప

భరస : చసదడమమళ తతటపలర
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:65
లస: ససస స
8841 NDX2670032
పపరర: వజయ లకడక కలమలరర వనచనచ

94-215/1135

భరస : రవ కలమలర� ఓబభలశశటట
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర ఓబభలశశటట
ఇసటట ననస:82-3-179
వయససస:21
లస: ససస స
8838 NDX1076785
పపరర: వనసకట నరసమక తతటపలర

8827 NDX2754745
పపరర: ససతనరరమ కలలఖణణ తరరపత

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయభలల తరరపత
ఇసటట ననస:82-3-177
వయససస:44
లస: ససస స
8832 NDX1258797
పపరర: కకమలక వనసకటలకడక

94-215/473

94-215/484

తసడడ:డ పరరశతశస తతటపలర
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:68
లస: పప
94-215/951

8843 NDX2669935
పపరర: వనసకట ననగ కకషష కకశశర వనచచ

94-215/952

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:34
లస: పప
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8844 NDX2670164
పపరర: ననగ వజయ లకడక వనచనచ

94-215/953

భరస : ననగ కకషష కకశశర
ఇసటట ననస:82-3-180
వయససస:32
లస: ససస స

94-217/49

తలర : శవకలమలరర చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:29
లస: ససస స

8847 NDX0715573
పపరర: శవ కలమరర చలలర

94-217/51

భరస : శసకరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:60
లస: ససస స

8848 NDX0904342
పపరర: లలల భబనస పడసరద చలలర

94-217/54

తసడడ:డ శసకరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:38
లస: పప

8851 NDX2770238
పపరర: రవ కలమలర చనపల

94-217/52

94-215/485

భరస : శసకర రరవప గభనశశటట
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:56
లస: ససస స

8854 NDX0715466
పపరర: రరమ కకషష� గభనశశటట �

94-217/853

94-215/954

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:18
లస: పప

8857 NDX0555631
పపరర: భకకవత మలకరన�

94-215/486

94-238/957

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:19
లస: పప

8860 NDX0517003
పపరర: ఉమ మసడనఖల

94-218/49

94-215/490

తసడడ:డ వర భదడ చనరర
ఇసటట ననస:82-3-183
వయససస:54
లస: పప

8863 NDX1258821
పపరర: చరతనగసడర రమఖ

94-215/488

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:82-3-186
వయససస:18
లస: ససస స
8868 AP151000411785
పపరర: సతఖవనసకటనరసససహరరవప�

94-215/491

94-215/495

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప జజనననకకటట
ఇసటట ననస:82-3-194,
వయససస:26
లస: ససస స

8869 NDX1422070
పపరర: కకషష మమరరస పపలలరభభటర

94-215/493

8872 NDX1684936
పపరర: మసరసనమక షపక
భరస : మసరసన లలట షపక
ఇసటట ననస:82-3-195
వయససస:58
లస: ససస స

94-215/487

8858 NDX0779520
పపరర: ససబబబరరవప మలకరన�

94-218/50

8861 NDX1580035
పపరర: పదక గభడడగగపపరరస

94-215/489

8864 NDX1258813
పపరర: రరజవరపప బసదసపసడయ

94-215/492

8867 AP151000411784
పపరర: వరలకడక ఆసడనళ చతవపరర�

94-215/494

భరస : వనసకటరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:82-3-187
వయససస:64
లస: ససస స
94-216/193

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపలర భభటర
ఇసటట ననస:82-3-191
వయససస:70
లస: పప
94-216/206

8855 NDX1971093
పపరర: శసకర రరవప గభనశశటట

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-3-185
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖవనసకటనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:82-3-187
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమలరరవప�
ఇసటట ననస:82-3-187
వయససస:49
లస: పప
8871 NDX2365237
పపరర: లకడక కలలఖణణ జజనననకకటట

8866 NDX0310953
పపరర: శకఆసడనళ� చతవపరర�

95-2/1378

భరస : నరసససహ రరడడడ గభడడగగపపరరస
ఇసటట ననస:82-3-183
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : లకడక కరమమశశరగ
ఇసటట ననస:82-3-185
వయససస:27
లస: ససస స
94-227/1196

8852 SQX2088805
పపరర: వజయలకడక గభనశశటట

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహన
ఇసటట ననస:82-3-183
వయససస:36
లస: ససస స

8862 NDX0124024
పపరర: శకనవరస రరవప తనళళబతష
స ల

94-217/53

తసడడ:డ కకటయఖ గభనశశటట
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:55
లస: ససస స

8859 NDX2623338
పపరర: నసద కకశశర జజగర

8849 NDX0685941
పపరర: జగదదష చలలర

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:82-3-182
వయససస:31
లస: పప

8856 NDX2669968
పపరర: సరయ రరజరశ జజగర

94-217/50

తసడడ:డ శసకరరవప చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చనపల
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:19
లస: పప

8853 NDX1971085
పపరర: ననగరశశరమక గభనశశటట

8846 NDX1215904
పపరర: రమ చలలర

భరస : జగదదష చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:82-3-181
వయససస:35
లస: పప

8850 NDX0904383
పపరర: తడలలక చలలర

8865 NDX2676724
పపరర: యశశద పపటట

8845 NDX1906421
పపరర: ననగరన చలలర

8870 NDX2636561
పపరర: పపరష సరయననథ ఉదయగరరర

94-216/736

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:82-3-194
వయససస:21
లస: పప
94-217/55

8873 NDX2632420
పపరర: వజయ యలమసచ

94-215/955

భరస : లకడక మభరళ యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-196
వయససస:19
లస: ససస స
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8874 NDX3118213
పపరర: లకడక వవణభ యలమసచ

94-215/1138

తసడడ:డ వససత రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-196
వయససస:94
లస: పప
8877 NDX3149762
పపరర: వజయలకడక యలమసచ

94-217/854

94-216/195

94-216/198

94-215/499

94-218/52

94-215/504

94-218/55

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:35
లస: పప

8887 NDX1258763
పపరర: గసగరనవన శశఖర

8890 NDX1472380
పపరర: రరమ ధదషణ శకషట స

8893 NDX2379600
పపరర: రరమ దసఖత శకషట స

8896 AP151000417327
పపరర: వనసకటరమణ పలర పప

94-218/58

8899 NDX2379501
పపరర: భబరర వ కకషష గజరవలర

94-215/500

8902 AP151000417319
పపరర: సయదన షపక
తసడడ:డ భబషససఖలన షపక
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:57
లస: పప

8882 NDX2125020
పపరర: పదనకవత దచచత

94-216/197

8885 NDX1258771
పపరర: గసగరనవన అశశక

94-215/498

8888 NDX0904250
పపరర: అలవవలమక గసగరనవన

94-218/51

భరస : భబసకరరరవప గసగరనవన
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:50
లస: ససస స
94-215/501

8891 NDX0932418
పపరర: శకషట స పరరశత దతవ

94-215/503

తసడడ:డ లకడక భవరన శసకర శరక
ఇసటట ననస:82-3-202
వయససస:45
లస: పప
94-218/53

8894 AP151000417328
పపరర: అలవవలలమసగమక పలర పప

94-218/54

భరస : వనసకటరమణ పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-203
వయససస:42
లస: ససస స
94-218/56

8897 NDX0860734
పపరర: దదలర లద షపక

94-218/57

భరస : ఖలససస ససచద షపక
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:36
లస: ససస స
94-218/59

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గజరవలర
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:26
లస: పప
94-218/61

94-216/194

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-203
వయససస:46
లస: పప

భరస : సయదన షపక
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:48
లస: ససస స
8901 NDX0317750
పపరర: ఖలససస ససచదన షపక

94-215/497

తసడడ:డ లకడక భవరన శసకర శకషట స
ఇసటట ననస:82-3-202
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-203
వయససస:29
లస: పప
8898 AP151000417321
పపరర: ఖరగమల షపక

8884 NDX2133320
పపరర: ధన లకడక జమభకల

8879 NDX1941435
పపరర: ననగ సరయ అపరష గగరరస

భరస : రరధ కకషష మమరరస దచచత
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక భవరన శసకర శరక
ఇసటట ననస:82-3-202
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ శరక
ఇసటట ననస:82-3-202
వయససస:49
లస: పప
8895 NDX0779496
పపరర: కకషష కకషప ర పలర పప

94-216/196

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గసగరనవన
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:55
లస: పప
8892 NDX0931451
పపరర: లకడక భవరన శసకర శరక శకషట స

8881 NDX1941146
పపరర: హనసమయమలక అననన

94-215/1140

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప గగరరస
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప జమభకల
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ మసడగరరర
ఇసటట ననస:82-3-201
వయససస:29
లస: పప
8889 NDX0686246
పపరర: భబసకరరరవప గసగరనవన

94-215/496

భరస : వనసకట ససబబయఖ అననన
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ భదసడడడ గగరరస
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:52
లస: పప
8886 NDX1653477
పపరర: కకటట రరడడడ మసడగరరర

8878 NDX1891754
పపరర: ససత మహలకడక గగరరస

8876 NDX3124823
పపరర: వర లకడక యలమసచ

భరస : లకడక వవణభ యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-196
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సప మ సససదర రరవప గగరరస
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అదద ననరరయణ అననన
ఇసటట ననస:82-3-200
వయససస:42
లస: ససస స
8883 NDX1618000
పపరర: సప మ సససదర రరవప గగరరస

94-215/1139

భరస : ననగరరరరన యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-196
వయససస:93
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-196
వయససస:41
లస: ససస స
8880 NDX1941005
పపరర: వజయ లకడక అననన

8875 NDX3053089
పపరర: శవకలమలరర యలమసచ

8900 NDX2379527
పపరర: బబల కకషష గజరవలర

94-218/60

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గజరవలర
ఇసటట ననస:82-3-204
వయససస:27
లస: పప
94-218/62

8903 NDX1746330
పపరర: వజయ కలమలరర పప డడశశటట

94-217/56

తసడడ:డ రరమరరడడడ పప డడశశటట
ఇసటట ననస:82-3-205
వయససస:29
లస: ససస స
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8904 AP151000417318
పపరర: లకడక పప డడశశటట

94-218/63

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:82-3-205
వయససస:47
లస: ససస స
8907 NDX2051829
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప కకలర పర

94-218/66

94-218/68

94-217/856

94-217/936

94-218/915

94-218/71

94-218/74

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ చనపల
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:60
లస: పప

8917 NDX3289352
పపరర: రమణ బబలరసకకసడ

8920 NDX2841500
పపరర: ససకనఖ బబలరసకకసడ

8923 NDX0481382
పపరర: భమలకడక మరరకబబ యన

8926 MLJ3306735
పపరర: ససబడమణఖస గగళళ

94-217/60

8929 NDX0686477
పపరర: బబలలజ శశఖర చనపల

94-217/943

8932 AP151000417313
పపరర: వనసకటరతనస మరరకబబ యన
తసడడ:డ శవయఖ మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:52
లస: ససస స

8912 NDX2841492
పపరర: ఎడడకకసడలల బబలరసకకసడ

94-217/855

8915 NDX3264983
పపరర: శరగష బబలరసకకసడ

94-217/920

8918 MLJ3306909
పపరర: బబజ చలలర

94-218/69

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:45
లస: పప
94-218/916

8921 NDX1243120
పపరర: రరవపరర బబతన

94-218/70

తసడడ:డ నరరష
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/72

8924 NDX2379626
పపరర: ససబబలకడక రరవపరర

94-218/73

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-218/75

8927 NDX2175751
పపరర: ససభబషసణణ చపల

94-217/59

భరస : బబలలజ శశఖర చనపల
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:25
లస: ససస స
94-217/61

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చనపల
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:33
లస: పప
94-217/63

94-218/67

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప చనపల
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:52
లస: ససస స
8931 MLJ1862846
పపరర: ననగరశశరరరవప చనపల

94-217/857

భరస : ససబబబరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:32
లస: పప
8928 MLJ1862853
పపరర: రసగననయకమక చనపల

8914 NDX2748630
పపరర: శరగష బబలరసకకసడ

8909 MLJ3306917
పపరర: ఆదదలకక చలలర

తసడడ:డ ననగ భమషణస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస గగళళ
ఇసటట ననస:82-3-208/1
వయససస:38
లస: ససస స
8925 NDX1243112
పపరర: రరవపరర నరరష

94-217/58

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:44
లస: ససస స
8922 MLJ3306412
పపరర: వనసకటరమణ గగళళ

8911 NDX1906272
పపరర: గగపస కలమలర చలలర

94-218/65

భరస : బబజ చలలర
ఇసటట ననస:82-3-206
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:25
లస: పప
8919 NDX2740330
పపరర: రమణ బబలరసకకసడ

94-217/57

తసడడ:డ బబజ చలలర
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-207
వయససస:24
లస: పప
8916 NDX3286416
పపరర: పడభభ కలమలర బబలరసకకసడ

8908 NDX2048453
పపరర: వనసకట భవరన కకలర పర

8906 AP151000417317
పపరర: రరమభ పప డడశశటట

తసడడ:డ బభచచయఖ పప డడశశటట
ఇసటట ననస:82-3-205
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-3-206
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-3-206
వయససస:78
లస: ససస స
8913 NDX2748556
పపరర: పడభభ కలమలర బబలరసకకసడ

94-218/64

తసడడ:డ రరమరరడడడ పప డడశశటట
ఇసటట ననస:82-3-205
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-3-205/1
వయససస:55
లస: పప
8910 NDX2051795
పపరర: పపషరలవత కకలర పర

8905 NDX0481739
పపరర: బభచచరరడడడ పప డడశశటట

8930 MLJ1863844
పపరర: ననగరరజ చనపల

94-217/62

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చనపల
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:35
లస: పప
94-218/76

8933 AP151000417314
పపరర: శవయఖ మరరకబబ యన

94-218/77

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-209
వయససస:62
లస: పప
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94-217/64

తసడడ:డ శకరరమ రరడడడ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-3-210
వయససస:28
లస: ససస స
8937 MLJ1860857
పపరర: పదక ఎలర సపరటట

94-218/79

8938 NDX0317974
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలర సపరటట

94-217/67

8941 AP151000417306
పపరర: శశషమక నసడనరర

94-218/80

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ బచసచ
ఇసటట ననస:82-3-213
వయససస:26
లస: పప

8944 NDX3134731
పపరర: ఆదదలకడక బయహహఫ

94-218/78

8939 NDX2354603
పపరర: శశషయఖ రరజననల

94-216/199

తసడడ:డ వరయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:82-3-212
వయససస:53
లస: పప
94-217/68

భరస : వనసకయఖ నసడనరర
ఇసటట ననస:82-3-212
వయససస:59
లస: ససస స
94-217/70

8936 NDX0779553
పపరర: వనసకటలకడక చనపల

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:82-3-210
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-3-211
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బమసస
ఇసటట ననస:82-3-212
వయససస:41
లస: ససస స
8943 NDX1746322
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ బచసచ

94-217/65

భరస : ససరరష బబబభ చనపల
ఇసటట ననస:82-3-210
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-3-211
వయససస:33
లస: ససస స
8940 NDX0135442
పపరర: అనసనయ బమసస

8935 NDX1554154
పపరర: హహహమల మలధవ చనపల

8942 NDX0481721
పపరర: శరరద బచసచ

94-217/69

భరస : సతఖననరరయణ బచసచ
ఇసటట ననస:82-3-213
వయససస:28
లస: ససస స
94-217/858

8945 NDX1367838
పపరర: ఆదద లకడక తషమకల చచరరవప

భరస : గభరరననథ రరవప బబదపప
ఇసటట ననస:82-3-214
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : గభరర పడసరద తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-216
వయససస:36
లస: ససస స
8948 NDX3266251
పపరర: లల వనసకట కకశశర వరలల

భరస : హనసమసత రరవప తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-216
వయససస:67
లస: ససస స

94-217/73
8947 NDX0893024
పపరర: వనసకట కకషష ఆసజనవయపడసరద
తషమకలచచరరవప
తసడడ:డ హనసమసతరరవప తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-216
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబభ వరలల
ఇసటట ననస:82-3-216
వయససస:19
లస: పప

8949 NDX0320259
పపరర: ససనత చనపల

8950 AP151000417362
పపరర: శవలల చనపల

8951 MLJ1861699
పపరర: ననగరరజ చనపల

8946 NDX1367846
పపరర: శవ లకడక తషమకల చచరరవప

94-217/72

94-218/81

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:82-3-217
వయససస:35
లస: ససస స
8952 AP151000417361
పపరర: సరసబశవరరవప చనపల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-3-217
వయససస:57
లస: ససస స
94-218/84

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-3-217
వయససస:60
లస: పప
8955 NDX2051860
పపరర: రరధదక యలసపరటట

94-218/87

భరస : కకషష రరమభ ససధదర అనసమభల
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:26
లస: ససస స

94-218/85

8956 NDX2172740
పపరర: లలవణఖ ఏలసపరటట

94-218/90

8959 NDX0320168
పపరర: ననగ కకశశర యలర సపరటట

94-218/88

8962 NDX2038231
పపరర: వజయ దసరర వనచల
భరస : పడసరద వనచల
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:35
లస: ససస స

8954 NDX2734390
పపరర: నగరరజ కలమలరర మసడవ

94-218/917

8957 AP151000417348
పపరర: అపలమక యయలరసపరటట

94-218/89

భరస : రరమలరరవప ఎలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:50
లస: ససస స
94-218/91

తసడడ:డ రరమలదదడ యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:29
లస: పప
94-218/93

94-218/83

తలర : కకటటశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:82-3-219
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష ఏలసపరటట
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప ఎలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:27
లస: పప
8961 NDX1973925
పపరర: లకడక అనసమభల

8953 NDX1822445
పపరర: దసరరరదతవ బసగభమళర

94-217/925

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-3-217
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరససలల బసగభమళర
ఇసటట ననస:82-3-219
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగ కకశశర యలసపరటట
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:27
లస: ససస స
8958 NDX1801019
పపరర: శకనవరస యలసపరటట

94-218/82

94-217/71

8960 AP151000417347
పపరర: రరమలరరవప యయలరసపరటట

94-218/92

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-220
వయససస:57
లస: పప
94-218/94

8963 AP151000417357
పపరర: చటట మక ఈగ

94-218/95

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:72
లస: ససస స
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8964 NDX1801043
పపరర: గగపస ఈగ
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94-218/96

తసడడ:డ రరసబబబభ ఈగ
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:26
లస: పప
8967 NDX3185360
పపరర: కకషష మభరళమహన మదదద

తసడడ:డ శవ అనసమభల
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:31
లస: పప
94-232/1193

తసడడ:డ బసవ రరజ మదదద
ఇసటట ననస:82-3-222
వయససస:38
లస: పప
8970 NDX2677292
పపరర: జజన శశశదన షపక

94-218/758

94-218/101

94-218/104

94-218/99

8974 NDX0554832
పపరర: అమననబ షపక

8977 NDX0554725
పపరర: భబజజబ షపక

94-218/107

8980 NDX0554774
పపరర: ననగభల మరర షపక

94-218/102

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:47
లస: పప

8983 AP151000417341
పపరర: భబషర షపక

8972 NDX0779603
పపరర: బడహకస ఓగభర

94-218/105

8975 MLJ3306420
పపరర: మసరసనమక షపక

8978 AP151000417342
పపరర: చగటబబ షపక

94-218/108

8981 NDX0555995
పపరర: ససభబన షపక

94-218/111

8990 NDX0989624
పపరర: ననగమలలర శశరర పరరసరరడడడ

భరస : శకనవరస రరవప చతపల
ఇసటట ననస:82-3-228
వయససస:37
లస: ససస స

94-218/116

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ ఈరర
ఇసటట ననస:82-3-226/1
వయససస:43
లస: పప
94-218/118

8992 AP151000417334
పపరర: బడతబ షపక
భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:82-3-228
వయససస:67
లస: ససస స

94-218/759

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:25
లస: ససస స

8988 MLJ3306719
పపరర: పదనకవత ఈరర

8991 NDX1384718
పపరర: భబగఖ లకడక చతపల

94-218/109

8984 NDX2668846
పపరర: బ బ జజన షపక

తసడడ:డ భబషర�
ఇసటట ననస:82-3-225
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:82-3-226/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-218/106

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:42
లస: పప

94-218/112 8986 NDX1476499
94-218/113
8985 NDX1476457
పపరర: జయ కలమలరర తషమకలచచరరశ
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
తషమకలచచరరశ
భరస : వనసకట శకనవరసరరవప తషమకలచచరరశ
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ తషమకలచచరరశ
ఇసటట ననస:82-3-224/1
ఇసటట ననస:82-3-224/1
వయససస:35
లస: ససస స
వయససస:43
లస: పప

8989 MLJ3306701
పపరర: శకనవరసరరవప ఈరర

94-218/103

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:67
లస: పప

94-218/115

94-218/100

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:34
లస: పప
94-218/110

94-218/757

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఒగభర
ఇసటట ననస:82-3-223/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : భమలకడక మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:28
లస: పప
8982 NDX0554873
పపరర: హహసపసన షపక

8971 NDX0779231
పపరర: అపలమక ఓగభర

8969 NDX2677466
పపరర: శదదమక షపక
భరస : మరవల
ఇసటట ననస:82-3-223
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగభల మరర షసచక
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన షసచక
ఇసటట ననస:82-3-224
వయససస:38
లస: ససస స
8979 NDX1261916
పపరర: శక హరర మరరకబబ యన

94-218/152

భరస : బడహకస ఒగభర
ఇసటట ననస:82-3-223/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-223/2
వయససస:70
లస: ససస స
8976 NDX0555375
పపరర: షసహననజ షపక

8968 NDX2133239
పపరర: హహహమలవత దనశరపరకల

94-218/98

తసడడ:డ అసకమక
ఇసటట ననస:82-3-221
వయససస:77
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ దనశరపరకల
ఇసటట ననస:82-3-222\1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల
ఇసటట ననస:82-3-223
వయససస:24
లస: పప
8973 NDX0779470
పపరర: పపననమక ఓగభర

94-218/97 8966 AP151000417356
8965 NDX1802231
పపరర: కకషష రరమభ ససదదర అనసమభల
పపరర: ససబబబరరవప ఈగ

8987 NDX0556688
పపరర: ననగమర షపక�

94-218/114

94-218/117

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:82-3-227/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-218/119

8993 NDX0686576
పపరర: మలరకసడతయభలల నశలసకర

94-218/120

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-3-228
వయససస:42
లస: పప
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8994 NDX1384692
పపరర: శకనవరస రరవప చతపల
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94-218/121

తసడడ:డ రరమయఖ చతపల
ఇసటట ననస:82-3-228
వయససస:42
లస: పప
94-218/124

తసడడ:డ ససచడనఖడ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-3-229
వయససస:22
లస: పప
94-218/127

భరస : నబసరబ బభడత షపక
ఇసటట ననస:82-3-230
వయససస:47
లస: ససస స

94-218/125

9001 AP151000417478
పపరర: సహరర షపక

94-218/123

8999 NDX1239987
పపరర: ననగమర ససబబన బ షపక

94-218/128

9002 MLJ1860089
పపరర: నబసరబ బభడత షపక

94-218/129

తసడడ:డ మసరసన సరబ షపక
ఇసటట ననస:82-3-230
వయససస:52
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-218/130

9006 NDX1822221
పపరర: శకనవరస రరవప మలరస

94-218/133

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మరస
ఇసటట ననస:82-3-231
వయససస:23
లస: పప
94-218/134

94-218/135
9008 MLJ3307030
పపరర: రరమ తషలసస తషమకలచతరరవప

94-218/136

9010 AP151000417372
పపరర: ఉదయచసదడరరవప
తషమకలచచరరవప
తసడడ:డ లకకయఖ తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-231/1
వయససస:42
లస: పప

9011 AP151000417369
పపరర: మలరకసడతయభలల
తషమకలచచరరవప
తసడడ:డ లకకయఖ తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-231/1
వయససస:45
లస: పప

94-218/138

94-215/956

9013 NDX1941039
పపరర: శశభ రరణణ పసలరబబ యన

9014 NDX0325407
పపరర: హనసమలయమక చటబఖల

94-218/139

94-218/137

94-217/74

భరస : సతఖననరరయణ పసలరబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:31
లస: ససస స
94-218/140

భరస : సరసబయఖ� ఈరర
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:56
లస: ససస స
9018 NDX1801092
పపరర: సతఖననరరయణ పసలరబబ యన

94-218/132

భరస : మలరకసడతయభలల తషమకలచతరరవప
ఇసటట ననస:82-3-231/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబల ససధదర కకషష చటబఖల
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:19
లస: ససస స
9015 NDX0325126
పపరర: ఇసదదరమక� ఈరర

9007 MLJ3307022
పపరర: పరరశత తషమకలచచరరవప

9005 NDX2186303
పపరర: భబణభ పడకరశ మరస

భరస : ఉదయచసదడరరవ తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-231/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-3-231/1
వయససస:77
లస: ససస స
9012 NDX2556207
పపరర: తతజశశ కరవఖ పససపపలలటట

94-218/131

భరస : శకనవరస రరవప మలరస
ఇసటట ననస:82-3-231
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర మలరస
ఇసటట ననస:82-3-231
వయససస:50
లస: పప
9009 AP151000417368
పపరర: మసరసనమక తషమకలచచరరవప

9004 NDX1822213
పపరర: పదనకవత మలరస

94-218/126

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:82-3-230
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-3-230
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలరస
ఇసటట ననస:82-3-231
వయససస:27
లస: ససస స

9016 NDX1384734
పపరర: బబల ససధదర కకషష చటబఖల

భరస : కకటటశశర రరవప చటబఖల
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:52
లస: ససస స
94-218/141

తలర : హనసమలయమక చటబఖల
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:28
లస: పప
94-218/143

తసడడ:డ చచననయఖ పసలరబబ యన
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:36
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రద పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-233
వయససస:25
లస: ససస స

8998 AP151000417335
పపరర: ససచద బబబభ షపక

8996 NDX0317875
పపరర: బబజబ షపక

భరస : ససచదసబబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-3-229
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:82-3-229
వయససస:44
లస: పప

9000 MLJ1861095
పపరర: మలలన షపక

9021 NDX1802348
పపరర: శకలకడక పలర పప

94-218/122

తసడడ:డ రరసబబబభ వరలల
ఇసటట ననస:82-3-229
వయససస:23
లస: ససస స

8997 NDX2356004
పపరర: గగవసద మసరసన వరల షపక

9003 NDX1215920
పపరర: ససభబషసణణ మలరస

8995 NDX2356012
పపరర: ధన లకడక వరలల

9019 NDX0379610
పపరర: సరసబయఖ ఈరర

9022 NDX1215946
పపరర: సరసబబడజఖస పలర పప
భరస : గగపస పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-233
వయససస:41
లస: ససస స

94-218/142

తసడడ:డ సరసబయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:35
లస: పప
94-218/144

తసడడ:డ రరమయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:82-3-232
వయససస:61
లస: పప
94-218/146

9017 NDX0325159
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప ఈరర

9020 NDX0779256
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓగభర

94-218/145

తసడడ:డ పసద బడహకయఖ
ఇసటట ననస:82-3-232/1
వయససస:80
లస: పప
94-218/147

9023 NDX1215649
పపరర: హరర పడసరద పలర పప

94-218/148

తసడడ:డ గగపస పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-233
వయససస:25
లస: పప
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94-218/149

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:82-3-233
వయససస:49
లస: పప
9027 NDX0586578
పపరర: వజయలకడక కకరగచటట

94-215/506

94-218/151

94-215/510

94-215/512

94-215/515

94-217/859

తసడడ:డ అల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-3-243
వయససస:34
లస: పప
9048 NDX0586396
పపరర: పదనకవత
తసడడ:డ వనసకట బడహకస
ఇసటట ననస:82-3-244
వయససస:33
లస: ససస స
9051 NDX0782557
పపరర: పసరర సరహహబ షపక
తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-3-244
వయససస:36
లస: పప

94-215/521

9032 NDX1641233
పపరర: ససధనకర రరవప ఏలకరర

9037 NDX0513705
పపరర: గసగర రరణణ ఉపలలకరర

9040 MLJ3294907
పపరర: శకనవరససకమలర మభవరశ

9043 NDX2039700
పపరర: శరఖమల బసడడ

9046 MLJ3306560
పపరర: రసజజన షపక

9049 NDX1594499
పపరర: ఝలనస లకడక బబజవరడ

94-215/513

94-215/511

9038 NDX0586636
పపరర: సతష కలమలర

94-215/514

తసడడ:డ వనసకట భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:32
లస: పప
94-215/516

9041 NDX0518241
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

94-215/517

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:75
లస: పప
94-216/200

9044 NDX2640290
పపరర: వవమభల శకనవరస

94-216/737

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-243
వయససస:26
లస: పప
94-217/76

9047 MLJ3306552
పపరర: సయఖద షపక

94-217/77

తసడడ:డ అల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-3-243
వయససస:41
లస: పప
94-215/519

9050 NDX0125914
పపరర: వజయలకడక� కలశరల�

భరస : వనసకట భబవనననరయణ బబజవరడ
ఇసటట ననస:82-3-244
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:82-3-244
వయససస:71
లస: ససస స

9052 NDX1951913
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరతకకట

9053 NDX2158328
పపరర: వనసకటటసశరరర చలక

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:82-3-244
వయససస:52
లస: పప

94-215/509

భరస : సతష కలమలర
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-3-243
వయససస:37
లస: పప
94-215/518

94-218/150

94-222/92 9035 NDX0586594
9034 NDX1832188
పపరర: సరయ దతవవసదడ కలమలర సససకర
పపరర: రరపరదతవ

తసడడ:డ భభగరరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:82-3-243
వయససస:37
లస: ససస స
94-217/75

9029 NDX0860874
పపరర: ససజజత చసదసకకరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:82-3-240
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర థతలకలలల
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:49
లస: ససస స
9045 MLJ3306545
పపరర: ననర షపక

94-215/508

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:37
లస: పప
9042 NDX2820538
పపరర: పదక థతలకలలల

9031 NDX0592113
పపరర: రతనకలమలరర సససకర�

94-127/831

భరస : రరమలరరవప చసదసకకరర
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష సససకర
ఇసటట ననస:82-3-240
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-241
వయససస:39
లస: ససస స
9039 MLJ3295862
పపరర: నరరసదడకలమలర మభవరశ

94-215/507

భరస : రరధ కకషష�
ఇసటట ననస:82-3-240
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-3-240
వయససస:48
లస: పప
9036 MLJ3295318
పపరర: రరధదక మభవరశ

9028 NDX0586701
పపరర: జజఖత పడసరద కకరగచటట

9026 NDX2299071
పపరర: మణణకసఠ కలర చతటట

తసడడ:డ జజఖత పడసరద కలర చతటట
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ చసదసకకరర
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:48
లస: పప
9033 NDX0592063
పపరర: రరధ కకషష సససకర

94-127/830

తసడడ:డ జజఖత పడసరద కర చతటట
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజఖత పడసరద
ఇసటట ననస:82-3-235
వయససస:45
లస: ససస స
9030 NDX0860486
పపరర: రరమలరరవప చసదసకకరర

9025 NDX2299089
పపరర: పవన కలమలర కర చతటట

94-215/522

94-215/520

94-215/523

తసడడ:డ ననగయఖ చలక
ఇసటట ననస:82-3-246
వయససస:36
లస: పప
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9054 NDX1971168
పపరర: లకడక భబరర వ ససఖవరసస

94-215/524

భరస : శకనవరస రరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:39
లస: ససస స
9057 NDX1515180
పపరర: కకట ననగ రతనమక సనరరఅ

94-215/527

94-215/530

94-215/1142

94-215/534

94-217/947

94-215/538

94-215/541

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-3-252
వయససస:32
లస: పప

9067 NDX1076652
పపరర: వనసకటటశ పప సడనరర

9070 NDX3297355
పపరర: శకనవరసరరవప బసటటమలర

9073 NDX0652248
పపరర: షబబనన షపక

9076 NDX0652271
పపరర: రరజరష వసటర

94-215/544

9079 NDX1934539
పపరర: శరఖమల పసచడడమరరక

94-215/535

9082 NDX3043031
పపరర: శకనవరస రరవప పసచడడమరరక

94-215/1141
9062 NDX3067881
పపరర: మహహశ కలమలర ఊమకదఅలల

9065 NDX1820431
పపరర: అనసశర బబలరసకకసడ

94-215/533

9068 MLJ3294733
పపరర: వరబడహకస కలచతటట

94-215/536

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:58
లస: పప
94-217/948

9071 NDX1605478
పపరర: వజయలనగలకడక వలలర

94-215/537

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-215/539

9074 NDX0651463
పపరర: అలవవలమక గగగరనవన

94-215/540

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-215/542

9077 NDX1515149
పపరర: సఇబబబభ దదసతల

94-215/543

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప దదనస ల
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:37
లస: పప
94-215/545

భరస : శకనవరస రరవప పసచడడమరరక
ఇసటట ననస:82-3-251
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/547

94-215/529

తసడడ:డ వరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వలలర
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ వలలర
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:64
లస: పప
9081 AP151000411307
పపరర: మహహశశరరరవప గభనశశటట

94-215/532

భరస : సయఖద బబబభ
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వలలర
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:64
లస: ససస స
9078 NDX2172484
పపరర: నరసససహరరవప వలలర

9064 NDX2172500
పపరర: చసదడకళ పప సడనరర

9059 NDX1820621
పపరర: భబణభ కకషష పచచల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఊమకదఅలల
ఇసటట ననస:82-3-247/24
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస బసటటమలర
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:45
లస: పప

భరస : సఇబబబభ దదనస ల
ఇసటట ననస:82-3-250/1
వయససస:32
లస: ససస స
9075 NDX2172476
పపరర: ససశల వలలర

94-215/531

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప సడనరర
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసటటమలర
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:34
లస: ససస స
9072 NDX1515172
పపరర: దసరర భవరన దదనస ల

9061 NDX0379768
పపరర: మసరసననచనరరఖలల తరరకకసడడస

94-215/526

తసడడ:డ రరమ రతయఖ పచచల
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశ పప సడనరర
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:82-3-250
వయససస:35
లస: ససస స
9069 NDX3297348
పపరర: మలర క కరలచతటట

94-215/528

తసడడ:డ రరమచసదనడచనరర
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:65
లస: పప

భరస : మహహశ కలమలర ఊమకదఅలల
ఇసటట ననస:82-3-247/24
వయససస:19
లస: ససస స
9066 MLJ3294717
పపరర: వరలకడక కలచతటట

9058 NDX0695510
పపరర: గగపసకకషష� పసదకకట�

9056 NDX1076934
పపరర: సరళ పచచల

భరస : రరమరతస యఖ
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ పచచల
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:60
లస: పప
9063 NDX3067816
పపరర: భవన ఊమకదఅలల

94-215/525

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర సనరరఅ
ఇసటట ననస:82-3-247
వయససస:66
లస: ససస స
9060 NDX1896218
పపరర: రరమ రతస యఖ పచచల

9055 NDX0726141
పపరర: సశరష లత చనవర

9080 NDX0818534
పపరర: రరసబబబభ గభనశశటట

94-215/546

తసడడ:డ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-3-252
వయససస:31
లస: పప
94-215/1143

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ మమరరస పసచడడమరరక
ఇసటట ననస:82-3-252
వయససస:47
లస: పప

9083 NDX2158385
పపరర: వజయ లకడక కరశవజజల

94-215/548

భరస : శకమనననరరయణ మమరరస కరశవజజల
ఇసటట ననస:82-3-253
వయససస:63
లస: ససస స
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9084 NDX1258755
పపరర: మరరకబబ యన రరమకకషష

94-215/549

తసడడ:డ వనసకటపల
ఇసటట ననస:82-3-253
వయససస:31
లస: పప

9085 NDX1258748
పపరర: మరరకబబ యన వనసకటపల

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-3-253
వయససస:52
లస: పప

94-215/552 9088 NDX2125061
9087 NDX1564856
పపరర: శకరరమ మమరరస కకసడగభసటటరర
పపరర: వససథ రరవప యలమసచ

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:82-3-254
వయససస:73
లస: పప
9090 NDX0931493
పపరర: చసతలపపడడ రవకరసత

94-215/554

94-215/556

94-216/203

94-216/821

94-215/558

94-215/560

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:82-3-283
వయససస:26
లస: పప

9100 NDX3285731
పపరర: కలమలరర నరర

9103 NDX0594861
పపరర: రరజరసదడ కలమలర మమడన

9106 MLJ3294675
పపరర: ససతనరతనస� మరరక�

94-215/563

9109 NDX0926790
పపరర: బబలరసకకసడ రరజఖలకడక�

94-215/557

9112 NDX1422260
పపరర: రఘభ కకరణ కటకరరజ

9092 NDX2668770
పపరర: మమఘన అమకశశటట

94-215/957

9095 NDX1333533
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ

94-216/202

9098 NDX2680098
పపరర: ననగమణణ గగలర

94-215/958

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:82-3-258
వయససస:52
లస: ససస స
94-217/935

9101 NDX3098951
పపరర: రరజరశ నరర

94-218/918

తసడడ:డ నరర రమలరరవప రమలరరవప
ఇసటట ననస:82-3-258
వయససస:21
లస: పప
94-215/559

9104 NDX1215821
పపరర: పడవలర క మమడన

94-217/78

తసడడ:డ రరజరసదడకలమలర మమడన
ఇసటట ననస:82-3-259
వయససస:26
లస: ససస స
94-215/561

9107 MLJ3294741
పపరర: పడసరద� మరరక�

94-215/562

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:82-3-260
వయససస:48
లస: పప
94-216/204

భరస : వరయఖ� బబలరమకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-261/A
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/959

94-215/553

తసడడ:డ లకడక కరసతన రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-256
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:82-3-260
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపత� �
ఇసటట ననస:82-3-260
వయససస:80
లస: పప
9111 NDX2676237
పపరర: శవకలమలర పలర పప

94-215/833

తసడడ:డ ననయభడడ
ఇసటట ననస:82-3-259
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:82-3-260
వయససస:43
లస: ససస స
9108 MLJ3294683
పపరర: ససతనరరమయఖ మరరక�

9097 NDX1820407
పపరర: శరగష బబలరసకకసడ

9089 AP151000411327
పపరర: శరసత చసతలపపడడ

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:82-3-255
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప రమలరరవప
ఇసటట ననస:82-3-258
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ కలమలర మమడ
ఇసటట ననస:82-3-259
వయససస:24
లస: ససస స
9105 MLJ3294758
పపరర: ససజజత మరరక

94-215/555

తసడడ:డ వరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-258
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలరరవప రమలరరవప
ఇసటట ననస:82-3-258
వయససస:20
లస: పప
9102 NDX1901967
పపరర: శశశతన మమడ

9094 MLJ1860527
పపరర: శకదతవ చసతలపపడడ

94-215/551

భరస : లకడకననరయణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-255
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప chinthalapudi
ఇసటట ననస:82-3.256
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-257
వయససస:21
లస: ససస స
9099 NDX3078748
పపరర: అరరణకలమలర నరర

94-216/201

తసడడ:డ కరసతనరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-255
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరసతనరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-256
వయససస:80
లస: ససస స
9096 NDX2411759
పపరర: కకకషష రపసడయల చసతలపపడడ

9091 AP151000411717
పపరర: లకడకననరరయణ చసతలపపడడ

9086 NDX1564849
పపరర: లకడక కకసడగభసటటరర

భరస : శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:82-3-254
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ యలమసచ
ఇసటట ననస:82-3-254
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-3-255
వయససస:30
లస: పప
9093 AP151000411692
పపరర: వరలకకమక చసతలపపడడ

94-215/550

9110 NDX0926055
పపరర: బబలరసకకసడ వరయఖ

94-216/205

తసడడ:డ ససతయఖ బబలరమకకసడ
ఇసటట ననస:82-3-261/A
వయససస:52
లస: పప
94-214/434

తసడడ:డ వనసకట సరయ బబబభ కటకరరజ
ఇసటట ననస:82-3-348
వయససస:36
లస: పప

9113 NDX1970681
పపరర: రరధ రరణణ మలమడడ

94-214/435

భరస : రరమలరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:82-4-28
వయససస:40
లస: ససస స
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9114 NDX1970707
పపరర: ససజత కలమలర మలమడడ

94-214/436

తసడడ:డ రరజరశశర సససహ మలమడడ
ఇసటట ననస:82-4-28
వయససస:24
లస: పప
9117 NDX0594028
పపరర: రజన కరవటట

94-214/439

భరస : శకనవరసరరవప కరవరటట
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:28
లస: ససస స
9120 NDX0123430
పపరర: మసరసనమక చసదడపటర

94-215/564

94-214/442

తసడడ:డ భబసకర రరవప ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:41
లస: పప
9129 NDX1949991
పపరర: భబసకర రరవప ససక
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:63
లస: పప
9132 AP151000411560
పపరర: ననగమలలర శశరర తతమకసడడడ

9118 NDX0594960
పపరర: శవ లకడక తతరరటట

9119 NDX0124180
పపరర: పడమల రరణణ గసటబ

94-214/440

9121 NDX0123190
పపరర: సతఖననరరయణ చసదడపటర

9124 NDX1949983
పపరర: ససశల ససక

9127 NDX0122473
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పగడనల

94-215/565

9122 NDX0186155
పపరర: రవ కలమలర చసదడ పటర �

94-214/443

9125 NDX1950014
పపరర: పదనకవత ససక

94-214/444

భరస : భబసకర రరవప ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:58
లస: ససస స
94-214/446

9128 NDX1949975
పపరర: ఆసజనవయభలల ససక

94-214/447

తసడడ:డ భబసకర రరవప ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:43
లస: పప

94-215/566 9131 MLJ3306800
9130 NDX0586958
పపరర: వనసకట ననరరయణ మమరరస వసగల
పపరర: ససరరష బబబభ చనపల

9133 AP151000411557
పపరర: లకడక తతమకసడడడ

94-218/153

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల చనపల
ఇసటట ననస:82-4-211
వయససస:41
లస: పప
94-214/450

9134 AP151000411768
పపరర: సరమలమ జఖస వడచడ పరటట

భరస : సతఖదతవగభపస తతమకసడడడ
ఇసటట ననస:82-4-277
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససవరషమలర ఖలరరరనరరవప తతమకసడడడ
ఇసటట ననస:82-4-277
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:82-4-277
వయససస:71
లస: ససస స

94-214/452
9135 NDX1879487
పపరర: మహన సతఖ సరయ రరజరశ
తతమభకసడడడ
తసడడ:డ ససపపరష సతఖ దతవర గభపరస తతమభకసడడడ
ఇసటట ననస:82-4-277
వయససస:24
లస: పప

9136 AP151000411284
పపరర: పపరషచసదడరరవప తతమకసడడడ

9137 NDX3151065
పపరర: ననగ కకషష పడసరద చగడవరపప

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప తతమకసడడడ
ఇసటట ననస:82-4-277
వయససస:45
లస: పప

9138 NDX2932713
పపరర: రరవత మలజరటట

9139 NDX3124732
పపరర: శవ మలల చచదవరరపప

94-215/1087

తసడడ:డ దనమదర రరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:82/4/279
వయససస:25
లస: ససస స
9141 NDX3043585
పపరర: రరజరశశరర గమడపరటట

94-215/1145

భరస : సశరధన కకషష మమరరస ANDHRA PRADES
ఇసటట ననస:82-4-279/1
వయససస:55
లస: ససస స

94-216/207

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరశవ శరక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:31
లస: పప
94-214/449

94-214/441

భరస : కరసస వశశననధ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:40
లస: పప
94-214/448

94-214/438

తసడడ:డ వర సనరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-4-28
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆసజనవయభలల ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:38
లస: ససస స
94-214/445

9116 NDX0593111
పపరర: భరత యజష

తసడడ:డ వర సనరఖ ననరరయణ యయజర
ఇసటట ననస:82-4-28
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససరరష ససక
ఇసటట ననస:82-4-30
వయససస:32
లస: ససస స
9126 NDX1949967
పపరర: ససరరష ససక

94-214/437

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-4-29
వయససస:51
లస: ససస స
9123 NDX1950006
పపరర: అనత ససక

9115 NDX1886482
పపరర: చసదడ శశఖర యయజర

94-214/453

94-214/451

94-214/887

తసడడ:డ ససబడహకణఖస చగడవరపప
ఇసటట ననస:82-4-279
వయససస:54
లస: పప
94-216/822

94-215/1144
9140 NDX3045440
పపరర: శవ రరఢ కకషష మమరరస గమడపరటట

తసడడ:డ ననగ కకషష పడసరద చచదవరరపప
ఇసటట ననస:82-4-279
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:82-4-279/1
వయససస:57
లస: పప

9142 NDX2378677
పపరర: దనమదర రరవప మలజట

9143 NDX3134145
పపరర: కసచరర నగరశశరరరవప

తసడడ:డ ననగయఖ మలజట
ఇసటట ననస:82-4-279,W NO.24
వయససస:54
లస: పప

94-214/498

94-215/1146

తసడడ:డ కసచరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-4-282
వయససస:72
లస: పప
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9144 NDX1939943
పపరర: గగత డదగరపరరస
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94-217/79

భరస : మణణ ననరరయణ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:82-4-286/2
వయససస:38
లస: ససస స
9147 NDX1940585
పపరర: ననగ పపనననరరవప డదగరపరరస

9145 NDX1939992
పపరర: మణణ ననరరయణ డదగరపరరస

94-217/80

తసడడ:డ ననగ పపనననరరవప డదగరపరరస
ఇసటట ననస:82-4-286/2
వయససస:39
లస: పప
94-217/82

తసడడ:డ సతఖననరరయణ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:82-4-286/2
వయససస:65
లస: పప

9148 NDX1585944
పపరర: జయలకడక అరవపలర

9146 NDX1940213
పపరర: శవరరమకకషష డదగరపరరస

94-217/81

తసడడ:డ ననగ పపనననరరవప డదగరపరరస
ఇసటట ననస:82-4-286/2
వయససస:42
లస: పప
94-217/83

9149 NDX1588625
పపరర: చసచయఖ అరవపలర

94-217/84

భరస : చసచయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:82-4-286/3
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణసరశమ అరవపలర
ఇసటట ననస:82-4-286/3
వయససస:66
లస: పప
9152 NDX2158609
పపరర: శవయఖ గగవరడ

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ అరవపలర
ఇసటట ననస:82-4-286-3,NEAR VEDA PATH
వయససస:36
లస: ససస స

94-217/87
9151 NDX1579335
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
అరవపలర
తసడడ:డ చచసచయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:82-4-286-3,NEAR VEDA PATH
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-286/4
వయససస:44
లస: పప

9153 NDX0131706
పపరర: పదనకవత ససకరకసత

9154 NDX1685025
పపరర: వనసకట రరమ కకషష ససకరకసత

9155 NDX0130484
పపరర: శవయఖ ససకరకసత

9150 NDX1579343
పపరర: పరవన దతవ అరవపలర

94-217/86

94-217/88

భరస : శవయఖ ససకరకసత
ఇసటట ననస:82-4-287
వయససస:51
లస: ససస స
9156 NDX0130310
పపరర: ససబబబరరవప దతవరర

తసడడ:డ శవయఖ ససకరకనర
ఇసటట ననస:82-4-287
వయససస:25
లస: పప
94-217/91

తసడడ:డ బడహకస దతవరర
ఇసటట ననస:82-4-288
వయససస:31
లస: పప
9159 NDX0860650
పపరర: చనపల కనకదసరర

94-218/154

94-217/95

94-217/98

భరస : కకషషమమరరస బచసచ
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:77
లస: ససస స

94-218/155

9163 AP151000417293
పపరర: బబబసరగజన కకలసరన

9166 AP151000417292
పపరర: కకటటశశరరరవప కకలసరన

94-217/100

9169 NDX0135954
పపరర: తరరపతమక ఓబభలపపరస

94-217/96

9172 NDX0131623
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓబభలపపరస
తసడడ:డ బబల బకకయఖ ఓబభలలపపరస
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:45
లస: పప

9161 NDX0885533
పపరర: రరజఖలకడక కకలసరన

94-217/94

9164 NDX0317511
పపరర: బబలకకషష కకలసరన

94-217/97

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:35
లస: పప
94-217/99

9167 NDX1476333
పపరర: కలససమ కకలసన

94-218/156

భరస : బబలకకషష కకలసన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:33
లస: ససస స
94-217/101

భరస : వనసకటటశశరరర ఓబభలలపపరస
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:41
లస: ససస స
94-217/103

94-217/93

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస బచసచ
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:39
లస: ససస స
9171 AP151000417288
పపరర: రసగలకకమక బచసచ

9160 NDX0387969
పపరర: శకనవరససబబబభ చనపల

9158 NDX2355667
పపరర: ససభబషసణణ దసతన
భరస : పడభబకర రరవప దసతన
ఇసటట ననస:82-4-291
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:42
లస: పప
9168 NDX0860684
పపరర: సరగజన బచసచ

94-217/92

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-4-295
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ సససదరబబబభ కకలసరన
ఇసటట ననస:82-4-296
వయససస:36
లస: ససస స
9165 AP151000417295
పపరర: శవసససదరబబబభ కకలసరన

9157 NDX1658600
పపరర: బడహకస దతవర ల

94-217/90

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససకరకసత
ఇసటట ననస:82-4-287
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దతవర ల
ఇసటట ననస:82-4-288
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస బబబభ
ఇసటట ననస:82-4-295
వయససస:38
లస: ససస స
9162 NDX0556282
పపరర: పదకజ కకలసరన

94-217/89

94-217/85

9170 AP151000417560
పపరర: కలమలరర బచసచ

94-217/102

భరస : ననగరరరరన బచసచ
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:47
లస: ససస స
94-217/104

9173 AP151000417289
పపరర: ససబడమణఖస బచసచ

94-217/105

తసడడ:డ రసగలకకమక బచసచ
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:48
లస: పప
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9174 AP151000417571
పపరర: ననగరరరరన బచసచ

94-217/106

తసడడ:డ రసగలకకమక బచసచ
ఇసటట ననస:82-4-298
వయససస:57
లస: పప
9177 AP151000417282
పపరర: కకటటశశరమకద మగడ

94-217/109

94-214/888

9183 NDX0651547
పపరర: ససరరష కలమలర సనరరశశటట

94-217/114

94-217/110

9181 NDX1457978
పపరర: అనసషర సనరరశశటట

9184 NDX0374181
పపరర: ననగరశశరరరవప సనరరససటట

94-217/112

భరస : శక రరమ రరడడ బభససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-304
వయససస:48
లస: ససస స

9187 NDX0481648
పపరర: ననగరరరడడడ ససరరడడడ

94-217/115

భరస : కరరణనకర గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-306
వయససస:31
లస: ససస స

9190 NDX0779587
పపరర: కరరణనకర గభడడ

94-217/118

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరశబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-307
వయససస:30
లస: పప

9193 AP151000417273
పపరర: హనసమసతరరవప కరశబబ యన

9182 NDX0317412
పపరర: వరణణ సనరరశశటట

94-217/113

9185 NDX0481630
పపరర: ససమలత ససరరడడడ

94-217/116

9188 AP151000417287
పపరర: శక రరమరరడడ బభససరరడడడ

94-217/121

9191 AP151000417274
పపరర: వనసకరయమక కరశబబ యన

94-217/124

తసడడ:డ సతఖస కరశబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-307
వయససస:62
లస: పప

9194 NDX0860114
పపరర: పదకజ ఆరఖసప మయలజలల

94-217/128

తసడడ:డ దసరరరపడసరద వడర మలన
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:31
లస: పప

94-217/129
9198 NDX0481333
పపరర: శకవలర శశర కలమలర
ఆరఖసప మయలజలల
తసడడ:డ సపతషమలధవ భబచరవ శరససల న ఆరఖసప మయలజ
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:36
లస: పప

94-217/130
9199 NDX2119171
పపరర: సపతష మలధవ భబచరవ శరససస స
ఆరఖసప మయలజల
తసడడ:డ రరమ మమరరస ఆరఖసప మయలజల
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:68
లస: పప

9200 NDX2669562
పపరర: రరకరశ ఈగర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:19
లస: ససస స

9201 NDX1847864
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

9202 NDX2671063
పపరర: రచన మమరరకకననపలర

9203 NDX2378735
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస వసగరపపరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-4-310
వయససస:19
లస: ససస స

94-217/125

భరస : మలలర శశర కలమలర ఆరఖసప మయలజలల
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సపతష మలధవ భబచరవ శరససస స ఆరఖసప మయల భరస : రరమమమరరస ఆరఖసప మయలజలల
ఇసటట ననస:82-4-308
ఇసటట ననస:82-4-308
వయససస:58
లస: ససస స
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-4-309
వయససస:51
లస: పప

94-217/122

భరస : హనసమసతరరవప కరశబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-307
వయససస:57
లస: ససస స

94-217/126 9196 AP151000417579
94-217/127 9197 NDX0859967
9195 NDX2119254
పపరర: హహమ లత ఆరఖసప మయలజల
పపరర: రరజఖలకడక ఆరఖసప మయలజలల
పపరర: కరలలష శరక వడర మలన

94-217/131

94-217/119

తసడడ:డ కకసడన రరడడ బభససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-304
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-306
వయససస:42
లస: పప
94-217/123

94-217/111

భరస : ననగరరరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-304
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-304
వయససస:39
లస: పప
94-217/120

9179 AP151000417557
పపరర: నరసరరరడడడ మగడ

భరస : ననగరశశరరరవప సనరరశశటట
ఇసటట ననస:82-4-303
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : పరరమళ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:82-4-303
వయససస:67
లస: పప
94-217/117

94-217/108

తసడడ:డ బబలరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-4-301
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససరరష కలమలర సనరరశశటట
ఇసటట ననస:82-4-303
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సనరరశశటట
ఇసటట ననస:82-4-303
వయససస:45
లస: పప

9192 NDX0481572
పపరర: గగపరలకకషష కరశబబ యన

9178 MLJ3306321
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ మగడ

9176 NDX1746306
పపరర: పపజ మగడ

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-4-301
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసరరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-4-301
వయససస:36
లస: పప

9180 NDX3135084
పపరర: వనసకట సతఖ ససనల కలమలర
గరదసశశటట
తసడడ:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:82-4-302/2
వయససస:34
లస: పప

9189 NDX0779686
పపరర: దదప గభడడ

94-217/107

భరస : శకనవరసరరడడడ బససరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-300
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసరరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-4-301
వయససస:52
లస: ససస స

9186 AP151000417721
పపరర: లల బభససరరడడడ

9175 AP151000417286
పపరర: వజయకలమలరర బససరరడడడ

94-205/842

94-217/727

94-219/43

తసడడ:డ పరబబడమక సరగస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:82-4-310
వయససస:40
లస: పప
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94-217/132

భరస : రమమష మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:82-4-311
వయససస:35
లస: ససస స
9207 AP151000417581
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరకకనపలర

94-217/135

94-219/44

94-217/140

94-217/143

94-217/146

94-217/149

94-217/152

తసడడ:డ బలరరజ
ఇసటట ననస:82-4-318/1
వయససస:19
లస: ససస స

9217 MLJ3306297
పపరర: తరరపతసరశమ గగవరడ

9220 MLJ3306628
పపరర: లకడకననరరయణమక సససగసశశటట

9223 NDX1408625
పపరర: బబల కకశశర మలదనసస

9226 AP151000417253
పపరర: భబసకర గభడడ

94-217/155

9229 NDX2054096
పపరర: వనసకటటశశరరర దదడడడ

94-217/144

9232 NDX2133379
పపరర: పదక బరరదసరరజ
భరస : రరమ రరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:44
లస: ససస స

9212 AP151000417723
పపరర: కకటటశశరరరవప మరరకబబ యన

94-217/139

9215 NDX0481580
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగవరడ

94-217/142

9218 NDX0975813
పపరర: సరగజన మలదనసస

94-217/145

భరస : బబలరరజ మలదనసస
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:41
లస: ససస స
94-217/147

9221 NDX0779348
పపరర: ససతనమహలకడక కరనవ

94-217/148

భరస : గగపస కరనవ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:55
లస: ససస స
94-217/150

9224 NDX2054104
పపరర: కకటటశశర రరవప దదడడడ

94-217/151

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదడడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:38
లస: పప
94-217/153

9227 NDX0975839
పపరర: బబలరరజ మలదనసస

94-217/154

తసడడ:డ చననమక మలదనసస
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:46
లస: పప
94-217/156

తసడడ:డ కకటయఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:70
లస: పప
94-214/750

94-217/137

తసడడ:డ తరరపత సరశమ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-316
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:47
లస: పప
9231 NDX2677334
పపరర: ససజనఖ మలదననస

94-217/141

తసడడ:డ బబలరరజ మడనస
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:38
లస: పప
9228 AP151000417250
పపరర: భబసకరరరవప గభడడ

9214 MLJ3306289
పపరర: రరఘవమక గగవరడ

9209 NDX2186295
పపరర: శక రరస కలమలర పరకననటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-315
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దదడడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:66
లస: ససస స
9225 MLJ1860832
పపరర: లకడక గభడడ

94-217/138

తసడడ:డ పసచచయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-316
వయససస:54
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:41
లస: ససస స
9222 NDX2054120
పపరర: నరకల దదడడడ

9211 AP151000417256
పపరర: కలమలరర మరరకబబ యన

94-217/134

తసడడ:డ సనరఖచసదడరరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:82-4-312
వయససస:22
లస: పప

భరస : తరరపత సరశమ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-316
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత సరశమ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-316
వయససస:34
లస: పప
9219 AP151000417252
పపరర: శవకలమలరర గభడడ

94-217/136

భరస : కకటటశశరరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-315
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-316
వయససస:27
లస: ససస స
9216 MLJ3306859
పపరర: వనసకట కకషష రరవప గగవరడ

9208 NDX1215854
పపరర: రతనకలమలరర పరకననటట

9206 AP151000417268
పపరర: అచచమలసబ మమరరకకనపలర

భరస : వరరసజనవయభలల మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:82-4-311
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సనరఖచసదడ రరవప పరకననటట
ఇసటట ననస:82-4-312
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-312
వయససస:22
లస: ససస స
9213 NDX1215896
పపరర: లకడక తరరపతమక గగవరడ

94-217/133

భరస : శకనవరసరరవప మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:82-4-311
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయభలల మమరరకకనపలర
ఇసటట ననస:82-4-311
వయససస:42
లస: పప
9210 NDX2378644
పపరర: ససధఖ రరణణ గభడడ

9205 MLJ1860816
పపరర: ససనత మమరరకకనపలర

9230 NDX2378578
పపరర: మలధవ గభడడ

94-219/45

తసడడ:డ భబసకర రరవప గభడడ
ఇసటట ననస:82-4-317
వయససస:21
లస: ససస స
94-215/567

9233 NDX0310490
పపరర: బబలమక భడడగభరరజ

94-215/568

తలర : సతఖవరణణ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:59
లస: ససస స
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94-215/569 9235 NDX2133353
9234 NDX1820217
పపరర: శవ కకకషషస రరజ బరరదసరరజ
పపరర: రరమ రరజ బరరదసరరజ

తసడడ:డ రరమరరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:24
లస: పప
9237 NDX2378594
పపరర: బబలమక భవపడడరరజ

తసడడ:డ మభరళ రరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:47
లస: పప
94-219/46

భరస : మభరళ రరజ భవపడడరరజ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:60
లస: ససస స
9240 NDX1746298
పపరర: రరసబబబభ వరల

94-217/159

94-217/162

94-217/165

94-217/168

94-217/171

94-217/174

భరస : వరయఖ కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-328
వయససస:43
లస: ససస స

9247 AP151000417230
పపరర: సరసబయఖ గగవరడ

9250 NDX2158567
పపరర: కళళఖణ జసధనఖల

9253 AP151000417227
పపరర: వనసకట రమణ యలసపరటట

9256 AP151000417552
పపరర: శవనననరరయణ యలసపరటట

94-217/176

9259 NDX0481200
పపరర: శకనవరసరరవప కకచచరర

94-217/166

9262 NDX1899121
పపరర: లకకణరరవప కకచచరర
తసడడ:డ వరయఖ కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-328
వయససస:27
లస: పప

9242 NDX0556530
పపరర: వనసకటటశశరరర గగవరడ

94-217/161

9245 AP151000417231
పపరర: ఈశశరమక గగవరడ

94-217/164

9248 NDX1726308
పపరర: లలత జసధనఖల

94-217/167

భరస : ననగరశశరరరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:82-4-325
వయససస:47
లస: ససస స
94-217/169

9251 NDX1889155
పపరర: ననగరశశర రరవప జసధనఖల

94-217/170

తసడడ:డ శవ రరమయఖ జసధనఖల
ఇసటట ననస:82-4-325
వయససస:51
లస: పప
94-217/172

9254 NDX0975417
పపరర: శకనవరస యలర సపరటట

94-217/173

తసడడ:డ శవనననరరయణ యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-4-326
వయససస:27
లస: పప
94-217/175

9257 NDX2547115
పపరర: సరయ కలమలర కకచచరర

94-214/751

తసడడ:డ శకనవరస కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-327
వయససస:20
లస: పప
94-217/177

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-327
వయససస:42
లస: పప
94-217/179

94-217/158

భరస : సరసబయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-323
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప యలసపరటట
ఇసటట ననస:82-4-326
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-327
వయససస:36
లస: ససస స
9261 AP151000417224
పపరర: అరరణ కకచచరర

94-217/163

భరస : శవనననరరయణ యలసపరటట
ఇసటట ననస:82-4-326
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనననరరయణ యలసపరటట
ఇసటట ననస:82-4-326
వయససస:30
లస: పప
9258 MLJ1860139
పపరర: రమలదతవ కకచరర

9244 MLJ1860725
పపరర: లతనదతవ గగవరడ

9239 NDX2048396
పపరర: వనసకట ససబబమక వరల

తసడడ:డ వరయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-322
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:82-4-325
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవనననరరయణ యలసపరటట
ఇసటట ననస:82-4-326
వయససస:34
లస: ససస స
9255 NDX0904276
పపరర: రరమ కకశశర యలసపరటట

94-217/160

తసడడ:డ పసచచయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-323
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జసధనఖల
ఇసటట ననస:82-4-325
వయససస:23
లస: పప
9252 NDX0904409
పపరర: వనసకట రరజరశశరర యలసపరటట

9241 NDX0556407
పపరర: భమదతవమక గగవరడ

94-216/208

భరస : రరసబబబభ వరల
ఇసటట ననస:82-4-321
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-323
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-323
వయససస:40
లస: పప
9249 NDX2158575
పపరర: భబరర వ రరస జసధనఖల

94-217/157

భరస : వరయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-322
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:82-4-322
వయససస:67
లస: పప
9246 AP151000417232
పపరర: శకనవరసరరవప గగవరడ

9238 MLJ1860683
పపరర: వనజ మరరబతష
స ల

9236 NDX1271675
పపరర: సరయ కకరణ రరజ నసడనరర

తసడడ:డ శకనవరస రరజ
ఇసటట ననస:82-4-319
వయససస:28
లస: పప

భరస : సనరరబబబభ మరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-4-321
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వరల
ఇసటట ననస:82-4-321
వయససస:55
లస: పప
9243 NDX0556480
పపరర: వరయఖ గగవరడ

94-215/570

9260 NDX1658584
పపరర: ననగ లకడక కకచచరర

94-217/178

తసడడ:డ వరయఖ కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-328
వయససస:28
లస: ససస స
94-217/180

9263 AP151000417225
పపరర: వరయఖ కకచచరర

94-217/181

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకచచరర
ఇసటట ననస:82-4-328
వయససస:45
లస: పప
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94-217/182

తసడడ:డ సరయ బబబభ ఈగ
ఇసటట ననస:82-4-329
వయససస:32
లస: ససస స
94-217/185

తసడడ:డ అసజరరజ ఈగ
ఇసటట ననస:82-4-329
వయససస:57
లస: పప
94-215/1147

9273 NDX2158757
పపరర: బభజర ననననపరగ

9276 MLJ1861251
పపరర: పసచచమక ఎలర సపరటట

94-217/189

94-217/192

9279 NDX1972315
పపరర: మసరసన రరవప యలర సపరటట

9274 NDX0975433
పపరర: రరమభలమక ననననపప గభ

9277 AP151000417213
పపరర: వనసకరయమక ఎలర సపరటట

9280 NDX3193869
పపరర: శవ సరగజ రరవప ననవన పరగర

94-217/190

94-215/571

9285 AP151000417247
పపరర: ననగరశశరరరవప బబ డడగరరర

94-217/198

9283 NDX0651158
పపరర: శకలకడక బబ డడగరరర

94-217/193

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:41
లస: పప

94-215/1148

94-217/196

భరస : వశశననధశరససశడ
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:49
లస: ససస స

9289 AP151000411402
పపరర: ససబబలకడక దతవలపలర

9292 MLJ1862069
పపరర: జననరర నరరవప ఇసడర
తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:34
లస: పప

9278 MLJ3306354
పపరర: అపరలరరవప యలర సపరటట

94-217/194

9281 NDX3211596
పపరర: శవ సరగజ రరవప ననవన పరగర

94-215/1149

తసడడ:డ లలజర ననవన పరగర
ఇసటట ననస:82-4-338/1
వయససస:37
లస: పప
9284 NDX0952945
పపరర: కసన
స రర కకరరలర

94-217/197

94-217/199

94-222/93
9287 NDX1941781
పపరర: ననగ సతఖననరరయణ
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ చన అపరలలసరశమ కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:56
లస: పప

94-215/573

9290 AP151000411812
పపరర: వశశననధశరససశడ దతవలపలర

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:58
లస: ససస స
94-215/575

94-217/191

భరస : కకషష కలరరలర
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:42
లస: పప
94-215/572

9275 NDX0975623
పపరర: శసకర ననననపప గభ

తసడడ:డ మసరసనరరవప యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-4-338
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:35
లస: ససస స
9286 AP151000417471
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడగరరర

94-217/188

తసడడ:డ లలజరరస ననననపప గభ
ఇసటట ననస:82-4-337/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లలజర ననవన పరగర
ఇసటట ననస:82-4-338/1
వయససస:37
లస: పప

9282 MLJ3294469
పపరర: వ యస సనరఖననరరయణ
భభవనగరరర
తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-4-341
వయససస:79
లస: పప

94-217/187

భరస : శసకర ననననపరగ
ఇసటట ననస:82-4-337/1
వయససస:26
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-4-338
వయససస:60
లస: పప

9269 NDX1972000
పపరర: ననగరరజ మహన ఖలల

94-217/860 9272 NDX1510875
9271 NDX2759488
పపరర: లకడక నరసససహ శరససస స ఇరరగసటట
పపరర: ఇసదదర ననననపరగ

భరస : మసరసనరరవప ఎలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-4-338
వయససస:57
లస: ససస స
94-217/195

94-217/184

తసడడ:డ సరసబయఖ మహన ఖలల
ఇసటట ననస:82-4-335
వయససస:41
లస: పప

భరస : లలజరరస ననననపప గభ
ఇసటట ననస:82-4-337/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-4-338
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:60
లస: పప

94-217/186

తసడడ:డ అమరఆనసద శరససస స
ఇసటట ననస:82-4-336/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససవర సరగజ రరవప ననననపరగ
ఇసటట ననస:82-4-337/1
వయససస:32
లస: ససస స

9291 AP151000411813
పపరర: శవపడసరద దతవరపలర

9268 NDX2470995
పపరర: మణణ మకకల

9266 MLJ3306875
పపరర: ససతమక ఈగ

భరస : అసజరరజ ఈగ
ఇసటట ననస:82-4-329
వయససస:92
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ మకకల
ఇసటట ననస:82-4-335
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహ శరససస స
ఇసటట ననస:82-4-336/1
వయససస:33
లస: ససస స

9288 AP151000411219
పపరర: శశకళ దతవరపలర

94-217/183

భరస : సరయభబబబభ ఈగ
ఇసటట ననస:82-4-329
వయససస:51
లస: ససస స

9267 AP151000417219
పపరర: సరయబబబభ ఈగ

9270 NDX2746626
పపరర: అనసత లకడక ఏరరగసటట

9265 AP151000417220
పపరర: లకడకమసగతనయలరర ఈగ

94-215/574

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:59
లస: పప
94-217/200

9293 NDX0892992
పపరర: శరరద ఇసడర

94-217/201

తసడడ:డ జననరరన రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:82-4-342
వయససస:34
లస: పప
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94-215/576

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:82-4-343
వయససస:32
లస: ససస స
9297 NDX1879511
పపరర: సరయ ససససకత ఐనవవలల

94-214/454

9298 NDX1348713
పపరర: బసదస మమనక బబపతష

94-214/457

9301 NDX1348721
పపరర: కకటటశశరమక ఓరరస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇనవవలల
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:28
లస: పప

9304 NDX0781914
పపరర: రరజననల గభరరమమరరస

94-214/463

9309 MLJ1860451
పపరర: సరరత అధరరపపరపప

94-214/466

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:41
లస: ససస స

9307 NDX2417814
పపరర: ననగ లకడక పసదదపలర

94-214/472

భరస : ససధనకర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:40
లస: ససస స
9321 MLJ1862366
పపరర: ససబబబరతనస గరదసశశటట
భరస : శవననరరయలణ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:58
లస: ససస స

94-214/461

94-214/464

94-214/459

9305 NDX0514109
పపరర: శకనవరసరరవప ఐనవవలల

9308 NDX0967091
పపరర: రరణభకరదతవ వరఖకరణస

9310 AP151000411426
పపరర: పదనకవత తషలసస

9311 NDX1206606
పపరర: ససబబలకడక వరఖకరణస

9316 AP151000411029
పపరర: ఆసజనవయభలల తషలసస

9319 NDX0308767
పపరర: ససభబషసణణ కరటటపలర

9322 NDX1336478
పపరర: భబరత కరటటపలర
భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:62
లస: ససస స

94-214/462

94-214/465

భరస : పరరరవ కలమలర శరక వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:30
లస: ససస స

94-214/467

94-214/468

భరస : ససతనరరమమమరరస వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:59
లస: ససస స
94-214/470

9314 NDX0967141
పపరర: సతఖననరరయణ

94-214/471

తసడడ:డ కనకయఖ వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:59
లస: పప
94-214/473

9317 NDX1336486
పపరర: వరణణ కరటటపలర

94-214/474

భరస : ససరరష కలమలర
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:32
లస: ససస స
94-214/476

భరస : నవన కలమలర కటపలర
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:40
లస: ససస స
94-214/478

9302 NDX0968297
పపరర: శరరదన లలతన రతనస

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఇనవవలల
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమలళళ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:79
లస: పప
94-214/475

94-214/456

భరస : శశరర రతనస
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:68
లస: పప
9318 MLJ1861277
పపరర: తషలససరరజరశశరర సససగసశశటట

94-214/458

భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-4-347
వయససస:35
లస: పప

9299 NDX1422278
పపరర: పరడగరన కటక రరజ

భరస : ససధనకర పసదదపలర
ఇసటట ననస:82-4-346 MAIN ROAD
వయససస:35
లస: ససస స

94-214/469 9313 AP151000411545
9312 NDX0968313
పపరర: పరరరవ కలమలర శరక వరఖకరణస
పపరర: శసకరరరవప తషలసస

94-215/578

భరస : రఘభ కకరణ కటకరరరజ
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:40
లస: పప

9306 NDX1206614
పపరర: వనసకట సరయబబబభ శరక
కటబకరరజ
తసడడ:డ కకషషమమరరస కటబకరరజ
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:59
లస: పప

9315 NDX0967182
పపరర: ససతనరరమమమరరస వరఖకరణస

94-214/455

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:53
లస: ససస స
94-214/460

9296 MLJ3294394
పపరర: వనసకట కకషష కకషప ర భభవనగరరర

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-4-345
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఇనవవలల
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:47
లస: ససస స
9303 NDX0594044
పపరర: సరయ ససధదర ఐనవవలల

94-215/577

భరస : వ యస సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-4-344
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:82-4-346
వయససస:24
లస: ససస స
9300 NDX0514067
పపరర: వజయ లకడక ఐనవవలల

9295 MLJ3294477
పపరర: భబసకరరతనస భభవనగరరర

9320 NDX1259233
పపరర: హహహమలవత దతవ తమకనన

94-214/477

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:46
లస: ససస స
94-214/479

9323 NDX0123315
పపరర: రరఘవ లకడక కటక రరజ

94-214/480

భరస : సరయబబబభ
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:62
లస: ససస స
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9324 NDX1214550
పపరర: సతష కలమలర కసవరరజల

94-214/481

తసడడ:డ శకమలనననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:33
లస: పప
9327 MLJ1862465
పపరర: ససధనకర సససగసశశటట

94-214/484

తసడడ:డ నరసససహరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:42
లస: పప
9330 MLJ1862374
పపరర: శవననరరయలణ గరదసశశటట

94-214/487

94-214/489

తలర : శవ కలమలరర కరరరమభరర
ఇసటట ననస:82-4-350
వయససస:29
లస: ససస స
94-214/494

9342 NDX0779728
పపరర: శవకలమలరర కరరరమమరర

94-217/202

94-217/205

94-216/209

9334 NDX0120626
పపరర: రరస పడసరద మమడ

9337 NDX0308916
పపరర: ససధఖ రరణణ కరరరమమరర

9340 NDX0991810
పపరర: అనల కలమలర చసదస

9343 MLJ1864099
పపరర: శశషగరరరరరవప కరరరమమరర

9346 MLJ1862325
పపరర: కకటటశశరరరవప మరరకబబ యన

94-218/157

9349 NDX1778804
పపరర: ససరరసదడ కలమలర బబ జజర

94-214/490

9352 NDX2222438
పపరర: భబవన ననరరయణ పరలపరరస
తసడడ:డ వరయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:82-5\1
వయససస:60
లస: పప

9332 NDX0123257
పపరర: సరయ శరసత మమడ

94-214/488

9335 NDX1883694
పపరర: ససరభ మమడ

94-222/94

తసడడ:డ రరమ పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:82-4-349
వయససస:25
లస: ససస స
94-214/492

9338 NDX0308874
పపరర: శవ కలమలరగ కరరరమమరర

94-214/493

భరస : లకకణ కలమలర కరరరమభరర
ఇసటట ననస:82-4-350
వయససస:58
లస: ససస స
94-214/495

9341 NDX0516690
పపరర: రరజఖలకడక తషలసస

94-214/496

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-4-351
వయససస:40
లస: ససస స
94-217/203

9344 AP151000417158
పపరర: ఆదదలకడక కరరరమమరర

94-217/204

భరస : శకనవరసచకకవరరస karumuri
ఇసటట ననస:82-4-377/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-217/206

9347 AP151000417038
పపరర: రరసమమరరస మరరకబబ యన

94-217/207

తసడడ:డ బబలకకటయఖ మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-389
వయససస:72
లస: పప
94-217/208

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:82-4-586/3
వయససస:43
లస: పప
94-218/683

94-214/486

భరస : రరస పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:82-4-349
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-4-389
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలశశటట
ఇసటట ననస:82-4-521
వయససస:28
లస: పప

భరస : భబవన ననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:82-5\1
వయససస:53
లస: ససస స

9331 NDX1179159
పపరర: భబరత K

94-214/483

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తమకన
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:82-4-377
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:82-4-377/1
వయససస:50
లస: పప

9351 NDX2222420
పపరర: పరలపరరస సమరరజఖస పరలపరరస

9329 NDX1403559
పపరర: హరర పడసరద తమకన

94-214/485

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-4-350
వయససస:33
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:82-4-377
వయససస:38
లస: ససస స

9348 NDX2379535
పపరర: వననద కలమలర అలశశటట

9328 NDX0951244
పపరర: నవన కలమలర కరటటపలర

తసడడ:డ లకకణకలమలర కరరమభరర
ఇసటట ననస:82-4-350
వయససస:37
లస: ససస స

9339 NDX0967521
పపరర: మహన కకరణ కలమలర
కరరరమమరగ
తసడడ:డ లకకణ కలమలర కరరరమభరర
ఇసటట ననస:82-4-350
వయససస:28
లస: పప

9345 AP151000417159
పపరర: శకనవరసచకకవరరస కరరరమమరర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కటపలర
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:82-4-349
వయససస:49
లస: పప
94-214/491

9326 NDX0593848
పపరర: ససరరశ కలమలర కరటటపలర

తసడడ:డ వనసకట సరయ బబబబ కటకరరరజ
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:36
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:82-4-349
వయససస:45
లస: ససస స
9336 NDX0308825
పపరర: హహమలత కరరరమమరర

94-214/482

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరరవప కటపలర
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:82-4-348
వయససస:65
లస: పప
9333 MLJ3295748
పపరర: ధనలకడక� కలసచన�

9325 NDX0120907
పపరర: జయకకషష రరజరశ కటకరరజ

9350 NDX1970673
పపరర: సతష రరజ నసడనరర

94-214/497

తసడడ:డ శకనవరస రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:82-4-1046
వయససస:25
లస: పప
94-218/684

9353 NDX0975367
పపరర: శకదతవ శసకరమసచ

94-217/209

భరస : వనసకట జయశసకర శసకరమసచ
ఇసటట ననస:82-5-60
వయససస:47
లస: ససస స
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9354 AP151000417269
పపరర: రమమశ మమరరకకనపలర

94-217/210

తసడడ:డ వరరసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-5-311
వయససస:40
లస: పప
9357 NDX0123893
పపరర: హహమబసదస అయలచతషలల

94-214/500

తసడడ:డ సరయబబబభ అయలచతషల
ఇసటట ననస:82-5-352
వయససస:31
లస: ససస స
9360 NDX1821124
పపరర: తడవవణణ నలర బబ తషల

94-214/502

భరస : చచననయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:27
లస: ససస స

94-217/211
9355 NDX2139880
పపరర: హరర వనసకట సరయ కకషష తతజ
సససగసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-5-317
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబభ అయలచతషల
ఇసటట ననస:82-5-352
వయససస:28
లస: ససస స

9358 NDX1336585
పపరర: శరయ బబబభ ఆయలచతషల

9359 NDX3046109
పపరర: వమల దతవ అయచఠరలల

94-214/501

9356 NDX1336577
పపరర: అపరరష ఆయలచతషల

94-214/499

తసడడ:డ మకతషఖసజయభడడ అయలచతషల
ఇసటట ననస:82-5-352
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరయ బబబభ అయచఠరలల
ఇసటట ననస:82-5-352
వయససస:59
లస: ససస స

9361 NDX1698051
పపరర: వజయ వరణణ టసటస

9362 NDX1259258
పపరర: టట శవ కలమలరగ

94-214/503

భరస : వనసకటటశశరరర టసటస
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:45
లస: ససస స

94-214/504

భరస : శక హరర తతడడమల
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/505 9364 AP151000411116
94-214/506 9365 NDX0782250
9363 NDX0650572
పపరర: వనసకట లకడక పదనకవత తతడడమల
పపరర: పపషరలవత తతడడమల todimala
పపరర: అజయ కలమలర వలలర పప

భరస : నటరరజ తతడడయలల
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:52
లస: ససస స

94-214/891

భరస : తరరపతరరవప todimala
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:75
లస: ససస స

94-214/507

తసడడ:డ శరరద vallepu
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:30
లస: పప

94-214/508 9367 NDX2788214
9366 AP151000411485
పపరర: శకహరరబబబభ తతడడమల todimala
పపరర: ననగ సరయ పవన కలమలర
తతడడమల
తసడడ:డ తరరపతరరవప todimala
తసడడ:డ తరరపత రరవప తతడడమల
ఇసటట ననస:82-5-353
ఇసటట ననస:82-5-353
వయససస:55
లస: పప
వయససస:19
లస: పప

94-214/892

9368 AP151000411129
పపరర: అరరణకలమలరర తతడడమల
todimala
భరస : కరళళశశరరరవప todimala
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/509

9369 NDX1259266
పపరర: తతడడమల భబనస తడననధ

94-214/511

9371 AP151000411484
పపరర: కరళళశశరరరవప తతడడమల
todimala
తసడడ:డ తరరపతరరవప todimala
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:61
లస: పప

94-214/512

94-214/752

9374 NDX2104131
పపరర: కకషష వవణణ వలలర పప

94-214/514

94-214/510

తసడడ:డ శక హరర తతడడమల
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:27
లస: పప
9372 AP151000411651
పపరర: రసగసరశమ బబ మకనవన

తసడడ:డ కరళళశశర రరవప todimala
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:35
లస: పప
94-214/513

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:74
లస: పప
9375 MLJ3295664
పపరర: ననగమణణ బబ మకనవన

94-214/515

తసడడ:డ రసగసరశమ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:58
లస: పప

9376 MLJ3295672
పపరర: మలధవ బబ మకనవన

భరస : శక హరర వలలర పప
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:27
లస: ససస స
94-214/516

భరస : మదస బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:39
లస: ససస స
94-214/520

తసడడ:డ మహన రరవప బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:25
లస: పప
9381 MLJ3295706
పపరర: మహనరరవప బబ మకనవన

9373 NDX2548048
పపరర: వదఖ తతడడమల
భరస : తరరపత రరవప తతడడమల
ఇసటట ననస:82-5-354
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:38
లస: ససస స
9378 NDX1458737
పపరర: వవణభ గగపరల బబ మకనవన

9370 NDX0121004
పపరర: తరరపత రరవప తతడడమల

9379 NDX1214634
పపరర: శకహరర వలలర పప

9382 NDX2808913
పపరర: ససతతశ కలమలర పలర సటర
తసడడ:డ ససతతశ పడసరద పలర సటర
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:35
లస: పప

94-214/518

భరస : శశషగరరరరరవప బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:63
లస: ససస స
94-214/521

తసడడ:డ ఏసస రతనస వలలర ఇపప
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:32
లస: పప
94-214/524

9377 AP151000411646
పపరర: సరమలమ జఖసబబ మకనవన

94-214/523
9380 AP151000411647
పపరర: మధససనదనరరవప బబ మకనవన

తసడడ:డ రసగసరశమ బబ మకనవన
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:50
లస: పప
94-215/1151

9383 NDX2831899
పపరర: బడహకయఖ గరడత

94-218/919

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప గరడత
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:54
లస: పప
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94-218/920

భరస : బబబదచస య గరడత
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:49
లస: ససస స
9387 NDX0705327
పపరర: లలత కకసడదనససల

94-214/525

94-214/528

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:31
లస: పప
9393 NDX1422120
పపరర: అజయ కలమలర తతట

94-218/921

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమసడడ
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర కకసడదనసస
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:41
లస: ససస స
9390 NDX0855007
పపరర: మణణ కలమలర� క�ణణదస�

9385 NDX2831964
పపరర: శశష కలమలరర మమసడడ

94-214/531

తసడడ:డ వరర సరశమ తతట
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:57
లస: పప

9388 NDX1422138
పపరర: శరగష తతట

9399 NDX0843250
పపరర: అనసత వనసకట నరసససహ రరవప
కకతస
తసడడ:డ వనసకట గభరరవపలల కకతస
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:40
లస: పప
9402 NDX0123984
పపరర: లకడక పడసనన యయచనరర

94-222/97

94-214/536

భరస : లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:82-5-358
వయససస:40
లస: ససస స

94-214/526

94-214/529
9391 NDX0705319
పపరర: వనసకట సప మశశఖర కకసడన
దనససల
తసడడ:డ పరవన వర పడసరదరరవ కకసడన దనససల
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:46
లస: పప

9392 NDX1698036
పపరర: వనసకటటశశరరర టసటస

9394 NDX0307587
పపరర: పరవన వరపడసరద రరవప
కకసడదనసస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకసడదనసస
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:76
లస: పప

94-214/532

94-214/530

తసడడ:డ లకమయఖ టసటస
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:49
లస: పప
94-214/533
9395 NDX1214436
పపరర: హనసమలయమక యయనసమభల

భరస : వర ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:67
లస: ససస స
94-222/95

9398 NDX1515453
పపరర: వనసకట ససధ గరరరగసటట

94-222/96

భరస : అనసత వనసకట గగపరలకకషరషరరవప కకతస
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప గరరరగసటట
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:51
లస: ససస స

94-222/98
9400 NDX0843227
పపరర: అనసత వనసకట గగపరలకకషరషరరవప
కకతస
తసడడ:డ వనసకట గభరరవపలల కకతస
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:42
లస: పప

9401 NDX2104115
పపరర: ససత కలమలరర షహహకరరర

94-214/535

తసడడ:డ కకషష మమరరస షహహకరరర
ఇసటట ననస:82-5-358
వయససస:29
లస: ససస స

94-214/537
9403 NDX0223933
పపరర: వనసకట దసరర పడఫపలర కలమలరర
గమడ
భరస : జ వ యస యస యస కలమలర
ఇసటట ననస:82-5-358
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ మమరరస పడయలగ
ఇసటట ననస:82-5-358
వయససస:68
లస: ససస స

9406 NDX0975409
పపరర: లకడక కరమమశశరర పసచడడమరర

9407 NDX1517228
పపరర: ససభబషసణణ ఈగ

9408 AP151000417210
పపరర: మణణకలమలరర అసగలకలదసటట

9409 AP151000417211
పపరర: రరమలసగరచనరర అసగలకలదసటట

94-217/212

9404 NDX2118397
పపరర: పడమల దతవ పడయలగ

94-214/538

94-222/99

భరస : వరయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:82-5-360
వయససస:36
లస: ససస స
94-217/214

తసడడ:డ వరససదతవమమరరస అసగలకలదసటట
ఇసటట ననస:82-5-361
వయససస:66
లస: పప

94-217/216 9412 NDX0082768
9411 NDX1215730
పపరర: రరగలకడక పడతతఖష గభడడగసటల
పపరర: శకవరసవ మలజరటట

తసడడ:డ రరమ మహన గభడడగసటర
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:28
లస: ససస స

94-214/527

భరస : పరవన వరపడసరదరరవప కకసడదనససలల
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరశరక పసచడడమరర
ఇసటట ననస:82-5-360
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరమలసగచనరర అసగలకలదసటట
ఇసటట ననస:82-5-361
వయససస:57
లస: ససస స

9389 NDX0307603
పపరర: శవననగరసదడమక కకసడదనససల

భరస : అజయ కలమలర తతట
ఇసటట ననస:82-5-356
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/539
9405 NDX0126003
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ శవ కలమలర
గమడ
తసడడ:డ వనసకట ససత రరమలసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-5-358
వయససస:55
లస: పప
94-217/213

94-232/1194

భరస : యయససరతనస వలలర పప
ఇసటట ననస:82-5-355
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/534 9397 NDX0843219
9396 NDX1214428
పపరర: వర ననరరయణ రరడడడ యయనసమభల
పపరర: మహలకడక కకతస

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:82-5-357
వయససస:78
లస: పప

9386 NDX3168572
పపరర: శరరద వలలర పప

94-217/217

భరస : దసరర వరహనసమసతరరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:34
లస: ససస స

9410 NDX1215748
పపరర: గసగననగశరకవణణ గభడడగసటలల

94-217/215

తసడడ:డ రరమ మహన గభడడగసటలల
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:26
లస: ససస స
9413 MLJ1860378
పపరర: పదనకకమక గభడడగభసటర

94-217/218

భరస : రరమమహనరరవప గభడడగభసటర
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:45
లస: ససస స
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9414 NDX1972281
పపరర: ననగ పరరశత దతవ మలజరటట

94-217/219

భరస : సతఖ సరయ ససబబబరరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:67
లస: ససస స

9415 NDX1215755
పపరర: జయలకడక గభడడగసటల

భరస : నరసయఖ గభడడగసటల
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:73
లస: ససస స

94-217/222 9418 NDX1261791
9417 MLJ1860188
పపరర: రరమమహనరరవప గభడడగభసటర
పపరర: శశశత వలచచరర

తసడడ:డ నరసయఖ గభడడగభసట
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:48
లస: పప
9420 NDX0151472
పపరర: ననగలకడక వలచచరర

94-222/100

9421 MLJ3306024
పపరర: వనసకటలకడక కకకషషవవణణ నడడసపలర

9424 NDX2423804
పపరర: వలచచరర సరయ మణణకసఠ

భరస : హనసమసతరరవప NADIMPALLI
ఇసటట ననస:82-5-365
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబభ వలచచరర
ఇసటట ననస:82-5-365
వయససస:25
లస: పప

9426 NDX1971903
పపరర: కకకషషవవణణ నసదద

9427 NDX0480780
పపరర: తషలసస ఉసడడ

94-217/230

భరస : సరయ మభరళ కకషష నసదద
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:31
లస: ససస స
9429 NDX1972471
పపరర: సరయ మభరళ కకషష నసదద

94-217/233

94-222/101

94-222/102

భరస : కకటటలసగ చనరర రరగర
ఇసటట ననస:82-5-371
వయససస:78
లస: ససస స

94-217/228

9436 NDX0082818
పపరర: వశరలలకడక బమరర

94-217/240

9439 NDX0082784
పపరర: సతఖననరరయణ బమరరర

94-217/231

9442 NDX0481515
పపరర: వరరసజనవయభలల పటబనల�
తసడడ:డ వరబడహకస�
ఇసటట ననస:82-5-371
వయససస:31
లస: పప

9425 AP151000417570
పపరర: హనసమసతరరవప నడడసపలర

94-217/229

9428 NDX0480814
పపరర: రసగరకలమలరర గభమకడడ

94-217/232

భరస : రరజగగపరల గభమకడడ
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:58
లస: ససస స
94-217/234

9431 NDX0480848
పపరర: రరజగగపరల గభమకడడ

94-217/235

తసడడ:డ శకశశలస గభమకడడ
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:63
లస: పప
94-217/236

9434 NDX2355741
పపరర: వనసకరయలమక చసతమనవన

94-217/237

భరస : సరసబశవరరవప చసతమనవన
ఇసటట ననస:82-5-368
వయససస:67
లస: ససస స
94-217/238

9437 NDX0082826
పపరర: బబల ససబడహకణఖస బమరరర

94-217/239

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బమరరర
ఇసటట ననస:82-5-369
వయససస:31
లస: పప
94-217/241

తసడడ:డ ససబడహకణఖస బమరరర
ఇసటట ననస:82-5-369
వయససస:60
లస: పప
94-218/159

94-217/226
9422 MLJ3306016
పపరర: వనసకటలకడక అననరరధ నడడసపలర

తసడడ:డ లకడకననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-5-365
వయససస:62
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బమరరర
ఇసటట ననస:82-5-369
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బమరరర
ఇసటట ననస:82-5-369
వయససస:32
లస: పప
9441 NDX2064236
పపరర: భబగఖమక రరగర

9433 NDX0480764
పపరర: శకధర చసతమనవన

94-217/224

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-5-365
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసతమనవన
ఇసటట ననస:82-5-367
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:82-5-368
వయససస:38
లస: ససస స
9438 NDX0082800
పపరర: రవకలమలర బమరరర

94-217/225

తసడడ:డ పసచచయఖ ఉసడడ
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ఉసడడ
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:75
లస: ససస స
9435 NDX1517046
పపరర: అరరణ మనసబబడ లల

9430 NDX0480772
పపరర: ననగ సరయ బబబభ ఉసడడ

9419 NDX0135350
పపరర: సరయబబబభ వరలచచరర
తసడడ:డ నరసససహరరవప వరలచచరర
ఇసటట ననస:82-5-364
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగసరయబబబభ ఉసడడ
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస బబబభ నసదద
ఇసటట ననస:82-5-366
వయససస:43
లస: పప
9432 NDX1617705
పపరర: రరజరశశరర ఉసడడ

94-217/223

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-5-365
వయససస:33
లస: ససస స
94-217/227

94-217/221
9416 NDX1972257
పపరర: దసరర వర హనసమలన మలజరటట

తసడడ:డ సతఖ సరయ ససబబబరరవప మలజరటట
ఇసటట ననస:82-5-362
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరయ వలచచరర
ఇసటట ననస:82-5-364
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరయబబబభ వలచచరర
ఇసటట ననస:82-5-364
వయససస:44
లస: ససస స
9423 NDX0725218
పపరర: రసగవలర నడడసపలర

94-217/220

94-218/158
9440 NDX2064244
పపరర: శక లకడక తరరపఠమక పటబనల

భరస : వరరసజనవయభలల పటబనల
ఇసటట ననస:82-5-371
వయససస:29
లస: ససస స
94-218/160

9443 NDX0481523
పపరర: వనసకట రమణ పటబనల�

94-218/161

తసడడ:డ వరబడహకస�
ఇసటట ననస:82-5-371
వయససస:48
లస: పప
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94-222/103

భరస : ససధనకర కకరరకలల
ఇసటట ననస:82-5-373
వయససస:33
లస: ససస స
94-217/242

భరస : శవరరజ యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-5-374
వయససస:32
లస: ససస స
9450 NDX1367739
పపరర: అరరణజజఖత ఆవపల

94-217/245

94-237/841

94-222/105

94-217/251

94-217/253

94-217/255

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వననసనమలర
ఇసటట ననస:82-5-387
వయససస:39
లస: ససస స

9457 MLJ3306214
పపరర: శవననగలకడక గభతస కకసడ

9460 NDX2378610
పపరర: పడసరద కలసకలగభసట

9463 NDX2708147
పపరర: ననగభర వల షపక

9466 NDX2222248
పపరర: రరపకలమలర మరరకబబ యన

94-217/258

9469 MLJ3306727
పపరర: ససరరష బబ డడగరరర

94-217/249

9472 NDX0131276
పపరర: రరమచసదడరరవప వననసనమలర
తసడడ:డ కకషషమమరరస వననసనమలర
ఇసటట ననస:82-5-387
వయససస:42
లస: పప

9449 NDX2222263
పపరర: కకటసరరజ కకరపరటట

94-217/244

9452 NDX2587517
పపరర: హరరక మమటటకకటట

94-142/1128

9455 NDX1421841
పపరర: రసగర రరడడడ బబ సత

94-217/248

9458 NDX0132191
పపరర: కకటటశశరమక శటటభకలసన

94-217/250

భరస : బసవరరజ శ తభకలసన
ఇసటట ననస:82-5-380
వయససస:65
లస: ససస స
94-219/47

9461 MLJ3307097
పపరర: వనసకటకలమలరర నసధనఖల

94-217/252

భరస : సరసబ శవ రరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:82-5-382
వయససస:50
లస: ససస స
94-6/789

9464 NDX2222255
పపరర: రరణభకరదతవ పసటట ట

94-217/254

తసడడ:డ రరణభకరదతవ పసటట ట
ఇసటట ననస:82-5-383
వయససస:25
లస: ససస స
94-217/256

9467 AP151000417078
పపరర: సరమలమ జఖస మరరకబబ యన

94-217/257

భరస : రరమమమరరస మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-384
వయససస:57
లస: ససస స
94-217/259

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-5-385
వయససస:35
లస: పప
94-217/262

తసడడ:డ రరసబబబభ
ఇసటట ననస:82-5-373/1
వయససస:23
లస: పప

తలర : అనసనరఖ బబ సత
ఇసటట ననస:82-5-379
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-383
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-5-385
వయససస:52
లస: ససస స
9471 NDX0136820
పపరర: సరగజ వననసనమలర

94-217/247

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:82-5-383
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-383
వయససస:54
లస: ససస స
9468 MLJ3306685
పపరర: దమయసత బబ డడగరరర

9454 NDX0480574
పపరర: అనసనయ బబ సత

94-222/672

భరస : ఉదయ ససత రరస
ఇసటట ననస:82-5-377/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసకలగభసట
ఇసటట ననస:82-5-380
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-5-382
వయససస:55
లస: పప
9465 NDX2222206
పపరర: పరరశత మరరకబబ యన

94-217/246

భరస : చసదడశశఖర గభతస కకసడ
ఇసటట ననస:82-5-380
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శసభభలసగసరశమ గభతస కకసడ
ఇసటట ననస:82-5-380
వయససస:45
లస: పప
9462 NDX0904532
పపరర: సరసబయఖ నసధనఖల

9451 NDX1372606
పపరర: హరరవనసకటటశశరరర ఆవపల

9446 NDX2655728
పపరర: బబల శకరరమ మమటటకకటట

తసడడ:డ చలసరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-5-375
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమణనరరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:82-5-379
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:82-5-379
వయససస:31
లస: ససస స
9459 MLJ3306115
పపరర: చసదడశశఖర గభతస కకసడ

94-217/243

తసడడ:డ అసకరలల ఆవపల
ఇసటట ననస:82-5-377
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబభ
ఇసటట ననస:82-5-377/1
వయససస:23
లస: పప
9456 NDX0576819
పపరర: ఆషర కసభపరటటట

9448 NDX2222230
పపరర: శవరరజ యలర సపరటట
తసడడ:డ వరరసరశమ యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-5-374
వయససస:34
లస: పప

భరస : హరర వవసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:82-5-377
వయససస:34
లస: ససస స
9453 NDX2656775
పపరర: ఉదయ ససత రరస మమటటకకటట

94-222/104

Deleted

భరస : ననగరశశర రరవప బబ దగరరర
ఇసటట ననస:82-5-371
వయససస:31
లస: ససస స
9447 NDX2222222
పపరర: లత యలర సపరటట

9445 NDX1881250
పపరర: కలమలరర కకరరకలల

9470 AP151000417074
పపరర: ససబబబరరవప బబ డడగరరర

94-217/261

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ బబ డడగరరర
ఇసటట ననస:82-5-385
వయససస:62
లస: పప
94-217/263

9473 NDX0316026
పపరర: గసగరరతనస వనననమభకల

94-217/264

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వనననమభకల
ఇసటట ననస:82-5-387
వయససస:70
లస: పప
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94-217/265

భరస : శవయఖ గభనశశటట I
ఇసటట ననస:82-5-388
వయససస:33
లస: ససస స
9477 MLJ1860923
పపరర: మలర క షపక

94-217/267

94-217/270

94-217/272

94-217/274

94-217/277

94-217/280

94-217/283

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-5-393/7
వయససస:34
లస: పప

9487 AP151000417028
పపరర: శవపడసరద శలస శలస

9490 MLJ3306990
పపరర: సరసబశవరరవప మణణమమలల

9493 NDX2355790
పపరర: ససవర కసచరర

9496 NDX0927152
పపరర: బబలరరడడడ అననపపరరడడడ

94-217/286

9499 NDX2355832
పపరర: మసరసన బ షపక

94-217/275

9502 NDX2355493
పపరర: రహహస తషలర షపక
తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-5-393/7
వయససస:36
లస: పప

9482 NDX0779330
పపరర: శవపరరశత పలపప

94-217/271

9485 NDX0480210
పపరర: పడసనన రరఖ శలస శలస

94-217/273

9488 AP151000417026
పపరర: గరసధద శలస శలస

94-217/276

తసడడ:డ వనసకనన శలస
ఇసటట ననస:82-5-392
వయససస:65
లస: పప
94-217/278

9491 MLJ1863943
పపరర: శవ శసకర మణణమమల

94-217/279

తసడడ:డ వనసకటరరజ మనమమల
ఇసటట ననస:82-5-393
వయససస:36
లస: పప
94-217/281

9494 NDX2355808
పపరర: ససభబన బ షపక

94-217/282

భరస : షరదసలలర షపక
ఇసటట ననస:82-5-393/5
వయససస:20
లస: ససస స
94-217/284

9497 NDX2355691
పపరర: రరమభలల కననన

94-217/285

తసడడ:డ ససబబయఖ కననన
ఇసటట ననస:82-5-393/5
వయససస:73
లస: పప
94-217/287

భరస : రహహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:82-5-393/7
వయససస:31
లస: ససస స
94-217/289

94-217/269

భరస : శవపడసరద శలస
ఇసటట ననస:82-5-392
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:82-5-393/5
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యలమసధ మమమళళ
ఇసటట ననస:82-5-393/5
వయససస:75
లస: పప
9501 NDX2355600
పపరర: సరదసలర షపక

94-217/729

తసడడ:డ బబబభరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:82-5-393/3
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:82-5-393/5
వయససస:34
లస: ససస స
9498 NDX2355915
పపరర: రరమరరడడడ మమమళళ

9484 NDX2672319
పపరర: జపరరననసర షపక

9479 NDX0779389
పపరర: రరజజశన షపక

భరస : అసకమకరరవప పలపప
ఇసటట ననస:82-5-391
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరజ మనమమల
ఇసటట ననస:82-5-393
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యరగయఖ మణణమమఖల
ఇసటట ననస:82-5-393
వయససస:57
లస: పప
9495 NDX0926246
పపరర: మలలర శశరర అననపపరరడడడ

94-217/728

తసడడ:డ గరసధద శలస
ఇసటట ననస:82-5-392
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరరజ మణణమమల
ఇసటట ననస:82-5-393
వయససస:52
లస: ససస స
9492 AP151000417022
పపరర: వనసకటరరజ manimekala

9481 NDX2547990
పపరర: నజమభదదదన షపక

94-217/266

తసడడ:డ బబబమఖలన షపక
ఇసటట ననస:82-5-390
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహదదయతషలర
ఇసటట ననస:82-5-391
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గరసధద శలస
ఇసటట ననస:82-5-392
వయససస:61
లస: ససస స
9489 NDX0315564
పపరర: వరలకడక మణణమమల

94-217/268

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:82-5-390
వయససస:21
లస: పప

భరస : హనసమయఖ సససబబ టట
ఇసటట ననస:82-5-391
వయససస:52
లస: ససస స
9486 AP151000417027
పపరర: లలతకలమలరర శలస

9478 AP151000417043
పపరర: రజయలబబగస షపక

9476 NDX0779280
పపరర: ననగమణణ మరరకబబ యన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-389
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖలదర భబషర షపక
ఇసటట ననస:82-5-390
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదరరబషర షపక
ఇసటట ననస:82-5-390
వయససస:36
లస: పప
9483 AP151000417030
పపరర: అసకమక సససబబటట

94-207/571

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:82-5-389
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షఫసఉలలర షపక
ఇసటట ననస:82-5-390
వయససస:37
లస: ససస స
9480 MLJ1862663
పపరర: బబబబరన షపక

9475 NDX2669950
పపరర: లకడక తనతనబబ యన

9500 NDX2355873
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-217/288

భరస : తషమకల
సరహహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:82-5-393/7
వయససస:47
లస: ససస స
94-217/290

9503 NDX2355907
పపరర: రరజజ కలమలరర మగరల

94-217/291

భరస : రరమ బడహకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:82-5-393/8
వయససస:20
లస: ససస స
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9504 NDX1772301
పపరర: అరరణన కలమలరర తతటకకర

94-215/579

భరస : సరసబశవ రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:35
లస: ససస స
9507 NDX1772251
పపరర: సరసబశవ రరవప తతటకకర

94-215/582

94-217/292

94-215/585

94-215/1196

94-216/212

భరస : తరరమల నరసససహరరవప� లసక
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:50
లస: ససస స

9525 NDX0732487
పపరర: ననగమణణ శరనస
భరస : వనసకట రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-5-397
వయససస:31
లస: ససస స
9528 NDX1651364
పపరర: పస బ పదనకవత

9514 NDX1821173
పపరర: లకడక పపరసశశటట

భరస : పస బ శకనవరస
ఇసటట ననస:82-5-398
వయససస:46
లస: ససస స
9531 NDX3260791
పపరర: అసజమక కసబబల
భసధసవప: సరయ ననథ
ఇసటట ననస:82-5-398
వయససస:58
లస: ససస స

94-215/586

9517 NDX1178946
పపరర: శకలకడక ససజనఖ L

94-216/210

9515 NDX1821157
పపరర: నరరష పపరసశశటట

94-215/587

9518 NDX1178920
పపరర: సరయళ శరణఖ L

94-216/211

తసడడ:డ తరరమల నరసససహరరవప లసక
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల నరసససహరరవప లసక
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:27
లస: ససస స

9520 NDX0645861
పపరర: ససతనరరమభలమక ససదద

9521 NDX0646257
పపరర: పవన చచచతనఖ లసకర�

94-216/213

భరస : అసకరళయఖ ససదద
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:80
లస: ససస స

9526 NDX2354058
పపరర: బబపమక శరనస

9529 NDX2354108
పపరర: సరయననథ బబబభ కసబబల

9532 NDX2064376
పపరర: మహ లకడక బసడడ
భరస : శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-5-398/1
వయససస:33
లస: ససస స

94-216/214

తసడడ:డ తరరమల నరసససహరరవప� లసక
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:29
లస: పప
94-222/106

9524 NDX1832337
పపరర: పడబభ దనసస దదడడ

94-222/107

తసడడ:డ దవదస దదడడ
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:67
లస: పప
94-216/217

9527 MLJ3513579
పపరర: వనసకటబడవప శరనస � �

94-216/218

తసడడ:డ నరసససహరరవప � శరనస
ఇసటట ననస:82-5-397
వయససస:37
లస: పప
94-216/219

తసడడ:డ రఘభననధ బబబభ కసబబల
ఇసటట ననస:82-5-398
వయససస:21
లస: పప
94-218/977

94-217/294

తసడడ:డ శవ పడసరద పపరసశశటట
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-5-397
వయససస:54
లస: ససస స
94-215/588

94-215/584

తసడడ:డ ననరరయణ చచననస
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరయ తచలర లకలల
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:27
లస: ససస స
94-216/216

9509 NDX0517052
పపరర: శసకర రరవప తనననరర

94-217/293 9512 NDX2099589
9511 NDX2172724
పపరర: వనసకట మలనసదడబబబభ చచననస
పపరర: సరసబశవ రరవప చచననస

94-216/215 9523 NDX1286665
9522 NDX0645960
పపరర: తరరమల నరసససహరరవప లసకర�
పపరర: జయ తచలర లకలల

తసడడ:డ పసచచయఖ� లసక
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:55
లస: పప

94-215/581

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:65
లస: పప

భరస : నరరష పపరసశశటట
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశననధ ఘసట
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:39
లస: ససస స
9519 NDX0645937
పపరర: లకడకపదనకవత లసకర�

94-215/583

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చచననస
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:82-5-396
వయససస:28
లస: ససస స
9516 NDX3236304
పపరర: శరరకల ఘసట

9508 NDX1229368
పపరర: కకషష తననరర

9506 NDX0872259
పపరర: శశషష తననరర

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చచననస
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:39
లస: ససస స
9513 NDX1229459
పపరర: సరయ ససజనఖ పపరసశశటట

94-215/580

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద వనసకయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:82-5-394
వయససస:39
లస: పప
9510 NDX2355501
పపరర: అసజల దతవ చచననస

9505 NDX0517029
పపరర: ధనలకడక తనననరర

9530 NDX2636504
పపరర: రఘభననథ బబబభ కసబబల

94-216/738

తసడడ:డ యతరరజలల కసబబల
ఇసటట ననస:82-5-398
వయససస:46
లస: పప
94-216/220

9533 NDX2064368
పపరర: ననగరరజ కలమలరర బసడడ

94-216/221

భరస : మలర కరరరరన రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-5-398/1
వయససస:50
లస: ససస స
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9534 NDX2354116
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ
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94-216/222

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-5-398/1
వయససస:36
లస: పప
9537 NDX3223450
పపరర: పరప రరవప కణణత

9535 NDX2158492
పపరర: మలర కరరరరనరరవప బసడడ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:82-5-398/1
వయససస:64
లస: పప
94-144/1001

తసడడ:డ పపరరశశతస స కణణత
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:20
లస: పప
9540 NDX2676187
పపరర: మలధసరర పససపపలలటట

9543 NDX3076429
పపరర: అనసష కరటటరర

94-215/963

94-216/823

భరస : అనల కలమలర కరటటరర
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:23
లస: ససస స
9546 NDX0307546
పపరర: సతఖవత జజగర

94-214/540

94-222/108

94-215/589

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:34
లస: ససస స
9555 NDX1271204
పపరర: శకనవరస రరవప తరరపత

94-215/1152

94-215/592

9545 NDX3223542
పపరర: అనల కలమలర కరటటరర

9547 NDX2354140
పపరర: సరయ రరజరష సప గర

9550 NDX1943332
పపరర: అనల కలమలర జలకరర

94-216/853

94-216/225

9548 NDX2917730
పపరర: పవన కలమలర ససదద

94-217/862

తసడడ:డ రమణయఖ ససదద
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:18
లస: ససస స
94-222/109

9551 NDX1969445
పపరర: కరళదనస సరమసతపపడడ
తసడడ:డ ననగరరజ సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:42
లస: పప

9553 NDX1821132
పపరర: శరఖమలలదతవ చలలర

9554 NDX1266782
పపరర: సరమలమమజఖస తరరపత

9559 NDX1515495
పపరర: వనసకట కకషష రరవప యకమ
తసడడ:డ అసజయఖ యకమ
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:75
లస: పప

9561 NDX2186659
పపరర: బబ లలర రరవప శరనస

9562 NDX1772160
పపరర: ఝలనస రరణణ కకసగలలటట
తసడడ:డ మలరరయలదనసస కకసగలలటట
ఇసటట ననస:82-5-403
వయససస:25
లస: ససస స

94-217/900

తసడడ:డ కకసడల రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగ అమరరసదడ రరవప జలకరర
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:34
లస: పప

9556 NDX1266766
పపరర: చనన రరమభలల తరరపత

94-215/962

94-215/1235

9544 NDX3281334
పపరర: అనల కలమలర కరటటరర

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:27
లస: పప
94-222/115

9542 NDX3291572
పపరర: కణణత పరపరరవప
తసడడ:డ కణణత పపరరశశతస స
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:20
లస: పప

94-215/590

94-222/110

94-215/591

భరస : చననరరమభలల
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:68
లస: ససస స
94-215/593

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:70
లస: పప
94-222/112

9539 NDX2648202
పపరర: నరసససహ రరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ పపరరషప తస స ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ చలలర
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరమభలల
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:43
లస: పప
9558 NDX1849761
పపరర: నవన సరయ రరమ యరకసశశటట

9541 NDX3044138
పపరర: పరప రరవప కణణత

94-216/224

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సప గర
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:23
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ సతవరడ
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:30
లస: ససస స
9552 NDX1266790
పపరర: రరజరశశరర తరరపత

94-215/961

భసధసవప: అనసష కరటటరర
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:26
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప జజగర
ఇసటట ననస:82-5-400
వయససస:41
లస: ససస స
9549 NDX1883900
పపరర: రరమభలమక సతవరడ

9538 NDX2660850
పపరర: రరజఖ లకడక పససపపలలటట

9536 NDX2354124
పపరర: మలర ఖలరరరన రరవప బసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:82-5-398/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-5-399
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-5-401/4
వయససస:52
లస: పప

94-216/223

9557 NDX1517467
పపరర: వరమన కరననల

94-222/111

భరస : కకషష రరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:82-5-401
వయససస:32
లస: ససస స
94-222/113

9560 NDX2186667
పపరర: తరరపఠమక శరనస

94-222/114

భరస : బబ లలర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-5-401/4
వయససస:47
లస: ససస స
94-215/594

9563 NDX1515115
పపరర: శకనవరసరరవప గగనస

94-215/595

తసడడ:డ పపననయఖ గగనస
ఇసటట ననస:82-5-404
వయససస:44
లస: పప
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9564 NDX2457653
పపరర: లకడక వరసససదర సససకర

94-216/226

భరస : రగశయఖ సససకర
ఇసటట ననస:82-5-404
వయససస:40
లస: ససస స
9567 NDX2837599
పపరర: పదనకవత సప దద శశటట

94-215/1154

94-216/824

94-216/228

94-215/596

94-216/232

94-216/235

94-218/163

భరస : షపక రఫస షపక
ఇసటట ననస:82-5-417/1
వయససస:42
లస: ససస స

9577 NDX0652487
పపరర: కనకరరరవప దనసరర�

9580 NDX2354199
పపరర: శవ కకశశర దనసరర

9583 NDX1064047
పపరర: వనసకట సతఖవత గసడడ

94-218/164

94-215/597

9572 NDX1971671
పపరర: అశశన రసపమశశటట

94-216/227

9575 NDX1971689
పపరర: మభరళ కకషష రసపమశశటట

9578 NDX2354215
పపరర: ననగ లకడక దనసరర

94-216/231

94-216/233

9581 NDX1855305
పపరర: వనసకట రమణ చలలర

94-216/234

తసడడ:డ వర సరశమ చలలర
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:39
లస: పప
94-216/236

9584 NDX1368075
పపరర: శవ లల గలలర

94-218/162

భరస : ససరరష బబబభ గలలర
ఇసటట ననస:82-5-413
వయససస:32
లస: ససస స

94-215/598 9587 NDX0594853
9586 NDX0652131
పపరర: ఆసడనళమక పడతవరదద భయసకర
పపరర: శకనవరస పడతవదదభబయక

9589 NDX2678118
పపరర: లకడక తరరపఠమక జసకల

9592 NDX0315507
పపరర: ఉమలమహహశశరర మరరకబబ యన
భరస : అపరలరరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-418
వయససస:45
లస: ససస స

94-216/230

తసడడ:డ దసరర హరగష దనసరర
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:24
లస: ససస స

94-215/599

తసడడ:డ రరజగగపరలలచనరఖ
ఇసటట ననస:82-5-414
వయససస:48
లస: పప
94-215/964

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:82-5-416
వయససస:18
లస: ససస స
94-217/296

94-215/1156

తసడడ:డ బకకయఖ రసపమశశటట
ఇసటట ననస:82-5-408
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజ గగపరలలచనరర
ఇసటట ననస:82-5-414
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనననరరయలణ గరళర
ఇసటట ననస:82-5-414
వయససస:35
లస: పప
9591 NDX1239938
పపరర: శససరద కటటకల

94-216/229

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-5-411
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప గళళ
ఇసటట ననస:82-5-413
వయససస:57
లస: పప
9588 MLJ3306339
పపరర: ససరరష బబబభ గళర

9574 NDX2354173
పపరర: సరసబబడజఖస రరససశశటట

9569 NDX2837763
పపరర: మణణ కసట సప దద శశటట

భరస : మభరళ కకషష రసపమశశటట
ఇసటట ననస:82-5-408
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బకకయఖ రసపమశశటట
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:46
లస: పప
9585 MLJ3306966
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గళళ

94-218/836

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:45
లస: పప

భరస : కనక రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:51
లస: ససస స
9582 NDX1971630
పపరర: శకనవరస రరవప రసపమశశటట

9571 NDX3123684
పపరర: సరయ భవన బలలర పలర

94-215/1153

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-5-406
వయససస:27
లస: పప

భరస : బకకయఖ రరససశశటట
ఇసటట ననస:82-5-408
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:82-5-409
వయససస:27
లస: పప
9579 NDX2354223
పపరర: ఈశశరమక దనసరర

94-215/1155

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:82 5 406
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:82-5-408
వయససస:37
లస: ససస స
9576 NDX1229467
పపరర: దసరరర హరగష దనసరర

9568 NDX3037983
పపరర: పదనకవత సప డడసపటట

9566 NDX3038320
పపరర: శకనవరస రరవప సప డడసపటట

తసడడ:డ ససబబరరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:82-5-406
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:82-5-406
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:82-5-406
వయససస:27
లస: పప
9573 NDX2354165
పపరర: రరణభకరసబ రరససశశటట

94-215/1086

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:82 5 406
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-5-406
వయససస:47
లస: ససస స
9570 NDX3037645
పపరర: మణణకసఠ సప డడసపటట

9565 NDX3092426
పపరర: గగపస ననథ సప డడసపటట

9590 NDX2355725
పపరర: యలససకన షపక

94-217/295

తసడడ:డ రఫస షసక
ఇసటట ననస:82-5-417/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-217/297

9593 NDX0315473
పపరర: అపరలరరవప మరరకబబ యన

94-217/298

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:82-5-418
వయససస:59
లస: పప
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94-217/299

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆలశశటట
ఇసటట ననస:82-5-421
వయససస:46
లస: ససస స

9595 NDX0315317
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆలశశటట

94-217/300

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆలశశటట
ఇసటట ననస:82-5-421
వయససస:52
లస: పప

9596 NDX2558898
పపరర: ననగ వరరర న అలసపత

94-217/730

భరస : వననద కలమలర అలసపత
ఇసటట ననస:82-5-421
వయససస:22
లస: ససస స

94-217/731 9598 NDX2378636
94-219/48 9599 NDX1685124
9597 NDX2548014
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర అలశశటట
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర అలశశటట
పపరర: పకకరరమక షపక

తసడడ:డ వర పడసరద అలశశటట
ఇసటట ననస:82-5-421/1
వయససస:21
లస: పప
9600 NDX1684993
పపరర: ససచదసలల షపక

తసడడ:డ వర పడసరద అలశశటట
ఇసటట ననస:82-5-421/1
వయససస:22
లస: పప
94-217/302

తసడడ:డ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-5-423
వయససస:43
లస: పప
9603 AP151000417147
పపరర: భమలకడక మగడ

94-217/305

9604 AP151000417146
పపరర: వవసకటలకకమక మగడ

94-217/308

9607 NDX1898669
పపరర: శశశలజ మగడ

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ మమడగ
ఇసటట ననస:82-5-426
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పరథకకట
ఇసటట ననస:82-5-430
వయససస:26
లస: ససస స
94-217/314

తసడడ:డ శవ ననరరయణ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:22
లస: పప

94-217/309

9616 NDX0975540
పపరర: కకషరషరరవప కలరరలలర

94-217/317

9619 NDX2355568
పపరర: హహహమలవత జజననల

94-217/312

9622 NDX1684969
పపరర: వజయ లకడక ననసచరర
భరస : ససబబ చనరర ననసచరర
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:32
లస: ససస స

94-217/307

9608 NDX2158799
పపరర: ఈగమక రరసడతదద సల

94-217/310

9611 NDX2836930
పపరర: శవ ననగ ససదదప రరడడ మగడ

94-218/922

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-426
వయససస:21
లస: పప
94-215/601

9614 NDX2158583
పపరర: లకడక తరరపఠమక కలరరలర ల

94-217/313

భరస : ససరరసదడ కలరరలర ల
ఇసటట ననస:82-5-430
వయససస:24
లస: ససస స
94-217/315

9617 NDX2355519
పపరర: శక లకడక చసదసకకరర

94-217/316

తసడడ:డ శవయఖ చసదసకకరర
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:24
లస: ససస స
94-217/318

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:43
లస: ససస స
94-217/320

9605 NDX0129858
పపరర: రరసభరతరరడడడ మమగడ

భరస : వనసకట రరడడడ రరసడతదద సల
ఇసటట ననస:82-5-426
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభననదదడ కలరరలలర
ఇసటట ననస:82-5-430
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననరరయణ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:26
లస: ససస స
9621 NDX2355535
పపరర: పడభభ ఒసటటపపల

9613 NDX1515271
పపరర: లకడక పరథకకట

94-217/304

తసడడ:డ వవగరరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-425
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన పరథకకట
ఇసటట ననస:82-5-430
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:82-5-430
వయససస:41
లస: పప
9618 NDX2355527
పపరర: ససరగష ఒసటటపపల

94-217/306

తసడడ:డ బబల రరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-426
వయససస:44
లస: పప
94-215/600

9602 NDX0315291
పపరర: సరసశత ఆలశఖస
తసడడ:డ అపసలరరడడడ ఆలశఖస
ఇసటట ననస:82-5-424
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణన రరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-426
వయససస:42
లస: ససస స

94-217/311 9610 NDX1900183
9609 NDX2355634
పపరర: శవ ననగ ససదదప రరడడ మమడగ
పపరర: వనసకట రమణన రరడడడ మగడ

9615 NDX1457796
పపరర: శకనవరస రరవప మనసబబడ లల

94-217/303

భరస : బబలరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-425
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-425
వయససస:50
లస: పప

9612 NDX1515255
పపరర: సరశత కకషష వవణణ పరథకకట

భరస : ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-5-423
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయ గగడతటట
ఇసటట ననస:82-5-423
వయససస:62
లస: పప

భరస : వవగరరరడడడ మగడ
ఇసటట ననస:82-5-425
వయససస:46
లస: ససస స
9606 AP151000417583
పపరర: వవగరరరడడడ మగడ

9601 NDX0779272
పపరర: శవయఖ గగడతటట

94-217/301

9620 NDX2355584
పపరర: లకడక ఒసటటపపల

94-217/319

భరస : శవ ననరరయణ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:50
లస: ససస స
94-218/165

9623 NDX1476523
పపరర: ససబబచనరర ననసచరర

94-218/166

తసడడ:డ వనసకటబచనరగ ననసచరర
ఇసటట ననస:82-5-431
వయససస:37
లస: పప
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9624 NDX0650515
పపరర: శక అనసనయ పడయలగ

94-214/541

భరస : వశశననథ శరక
ఇసటట ననస:82-5-433
వయససస:50
లస: ససస స
9627 MLJ1860048
పపరర: ననగభమషణస ననదచళర

94-214/543

తసడడ:డ వనసకటనరసస ఘననపరటట
ఇసటట ననస:82-5-434
వయససస:52
లస: పప
9630 NDX2716868
పపరర: శవ సరయ కకషష ననదచళర

94-214/755

తసడడ:డ ననగభభషణస ననదచళర
ఇసటట ననస:82-5-434
వయససస:21
లస: పప
9633 AP151000411357
పపరర: శకరరమమమరరసవరఖకరణస

94-214/546

తసడడ:డ లకడకకరసతశరససస స వయకరణ
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:57
లస: పప
9636 NDX1408393
పపరర: బబలకకషష వరఖకరణస

94-222/116

తసడడ:డ శకరరమమమరరస వరఖకరణస
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:27
లస: పప
9639 NDX1653527
పపరర: లకడక ననగ భవరన బబ సత

94-214/549

94-214/552

94-217/324

94-214/554

భరస : దకడణనమమరరస�
ఇసటట ననస:82-5-442
వయససస:60
లస: ససస స

9629 NDX2716975
పపరర: నరకల ననదచళర

94-214/754

భరస : ననగభభషణస ననదచళర
ఇసటట ననస:82-5-434
వయససస:42
లస: ససస స

9631 NDX1908088
పపరర: సరహహత ససధ వరఖకరణస

9632 AP151000411767
పపరర: సరసశత వరఖకరణస

94-214/544

భరస : గణపత శరక వరఖకరణస
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:54
లస: ససస స

94-214/547
9634 NDX2118405
పపరర: ససరఖననరరయలణ మమరరస
పడయలగ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస పడయలగ
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:71
లస: పప

9635 NDX1206622
పపరర: లకడకకరసతశరససస స వరఖకరణ
తసడడ:డ శతరరమయఖ వరఖకరణ
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:90
లస: పప

9637 NDX1408401
పపరర: గణపత శరక వరఖకరణస

9638 NDX2390045
పపరర: సరయమణణకసఠ వరలచచరర

94-222/117

9640 AP151000411130
పపరర: రమలరతనస మభతకన

9643 NDX0480970
పపరర: మమనక కననన

9646 AP151000417242
పపరర: రరమయఖ కననన

94-214/550

9641 AP151000411022
పపరర: రవ కలమలర మభతకన

తసడడ:డ రరధకకషష
ఇసటట ననస:82-5-442
వయససస:65
లస: పప

94-214/548

94-217/321

94-214/551

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమటకన
ఇసటట ననస:82-5-439
వయససస:45
లస: పప
94-217/322

9644 AP151000417244
పపరర: రమణమక కననన

94-217/323

భరస : రరమయఖ కననన
ఇసటట ననస:82-5-440
వయససస:42
లస: ససస స
94-217/325

9647 NDX2408904
పపరర: లహరర గభసడనల

94-214/553

తసడడ:డ మలరరత రరవప గభసడనల
ఇసటట ననస:82-5-441
వయససస:21
లస: ససస స

94-214/556 9650 NDX1214642
9649 NDX2178136
పపరర: కరరలరపప పదనకవత ససబడమన
పపరర: మలరరత రరవప గభసడనల

9652 NDX0312066
పపరర: దకడణనమమరరస మమడతపలర

94-214/545

తసడడ:డ సరయ బబబభ వరలచచరర
ఇసటట ననస:82-5-438
వయససస:25
లస: పప

భరస : కరరలరపప ససబడమన
ఇసటట ననస:82-5-441
వయససస:71
లస: ససస స
94-216/237

94-214/542

తసడడ:డ వనసకట నరసస ఘన పటట ననదచళర
ఇసటట ననస:82-5-434
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చసతయఖ కననన
ఇసటట ననస:82-5-440
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలరరత రరవప గభసడనల
ఇసటట ననస:82-5-441
వయససస:22
లస: ససస స
9651 NDX0312108
పపరర: లకడకకమలలదతవ� మమడతపలర �

94-214/753

తసడడ:డ రరమయఖ కననన
ఇసటట ననస:82-5-440
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ కననన
ఇసటట ననస:82-5-440
వయససస:82
లస: ససస స
9648 NDX2186063
పపరర: దదపసస గభసడనల

9628 NDX2716967
పపరర: ననగభభషణస ననదచళర

9626 NDX2491165
పపరర: అపరష ననదచళర

తసడడ:డ ననగభమషణస ననదచళర
ఇసటట ననస:82-5-434
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మమటకన
ఇసటట ననస:82-5-439
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:82-5-439
వయససస:44
లస: ససస స
9645 AP151000417241
పపరర: ఈశశరమక కననన

94-214/893

తసడడ:డ శకరరమమమరరస వరఖకరణస
ఇసటట ననస:82-5-437
వయససస:31
లస: పప

భరస : రజనకరసత రరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:82-5-439
వయససస:27
లస: ససస స
9642 MLJ1860063
పపరర: నరకల ననదచళళ

9625 NDX2753028
పపరర: నèవèసèసèస దటట కకరణ
పడయలగ
తసడడ:డ వసèవనతహ శరక పడయలగ
ఇసటట ననస:82-5-433
వయససస:19
లస: పప

94-214/557

తసడడ:డ మలరయఖ గభసడనల
ఇసటట ననస:82-5-441
వయససస:49
లస: పప
94-216/238

9653 NDX2674869
పపరర: శవరరస కకషష మమడచపలర

94-216/739

తసడడ:డ దకడణ మమరరస
ఇసటట ననస:82-5-442
వయససస:38
లస: పప
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94-214/559

భరస : హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-5-455
వయససస:28
లస: ససస స
9657 NDX0315580
పపరర: లకడక మణణమమకల

94-217/326

94-217/329

94-217/332

9661 MLJ1862721
పపరర: వనసకటటశశరరర మణణమమల

9664 NDX1972208
పపరర: ససధనరరణణ నకక

94-217/335

9667 MLJ3306503
పపరర: లకడకరరజఖస గళళ

భరస : ననగరసదడమమళ జమకలమడక
ఇసటట ననస:82-5-598
వయససస:41
లస: ససస స
94-217/337

94-214/564

తసడడ:డ మలక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-408
వయససస:36
లస: పప

9676 MLJ1861590
పపరర: వనసకరయమక జడడగభ

94-214/567

9679 NDX2104107
పపరర: అపరలమక చతపప డ లల

94-218/167

9682 NDX2810802
పపరర: ననగరతన తనలవపరగ

9662 NDX2186261
పపరర: ససవరష దసరర పలర సటర

94-217/331

9665 NDX1888868
పపరర: వనసకట రరవప పరరమ

94-217/334

9668 NDX2638401
పపరర: ససకనఖ బబ సదలపరటట

94-233/1040

భరస : వదఖ సరగర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:82-5-568
వయససస:19
లస: ససస స
94-218/685

9671 NDX2098995
పపరర: శవశసకర గరగగబబ యన

94-218/686

తసడడ:డ పడసధరరవ గరగగబబ యఆ
ఇసటట ననస:82-6\1
వయససస:33
లస: పప
94-214/562

9674 MLJ3294519
పపరర: రరణభకరదతవ జడడగభ

94-214/563

భరస : శవరరమకకషష జదస
ర
ఇసటట ననస:82-6-58
వయససస:38
లస: ససస స
94-214/565

9677 MLJ1860543
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప జడడగభ

94-214/566

తసడడ:డ గగవసదరరవప జదస
ర
ఇసటట ననస:82-6-58
వయససస:50
లస: పప
94-214/568

భరస : రరమకకషష రరవప చతపప డ లల
ఇసటట ననస:82-6-64
వయససస:64
లస: ససస స
94-217/339

94-217/328

తసడడ:డ చన రగశయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:82-5-477
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప జదస
ర
ఇసటట ననస:82-6-58
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప జదస
ర
ఇసటట ననస:82-6-58
వయససస:71
లస: పప
9681 NDX1685314
పపరర: పసర అహ మలద షపక

94-217/333

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరయలల
ఇసటట ననస:82-6-44
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప జదస
ర
ఇసటట ననస:82-6-58
వయససస:40
లస: ససస స
9678 MLJ1860311
పపరర: గగవసదరరవప జడడగభ

9673 AP151000411483
పపరర: వరరసదడపస
డ రద గరయలల

9659 MLJ1863067
పపరర: ననగరశశరరరవప మణణమమకల

భరస : ససతతషకలమలర పలర సటర
ఇసటట ననస:82-5-477
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవశసకర గగరర బబ యన
ఇసటట ననస:82-6\1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-24
వయససస:21
లస: ససస స
9675 MLJ1860535
పపరర: వససతలకడక జడడగభ

94-217/330

భరస : వనసకటటశశరరరవప గళళ
ఇసటట ననస:82-5-513
వయససస:51
లస: ససస స

94-217/336 9670 NDX1215839
9669 NDX2222214
పపరర: వనసకటనగలకడక జమకలమడక
పపరర: కకటటశశరర గరశరరబబ యన

94-214/561

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణణమమకల
ఇసటట ననస:82-5-476
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నకక
ఇసటట ననస:82-5-477
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:82-5-477
వయససస:50
లస: పప

9672 NDX2355642
పపరర: ఫరతమల షపక

94-217/327

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మణణమమకల
ఇసటట ననస:82-5-476
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:82-5-477
వయససస:36
లస: ససస స
9666 NDX0480301
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటట

9658 MLJ1862739
పపరర: ననగమక మణణమమల

9656 NDX0951210
పపరర: వనసకటరమణ ఉననవ

తసడడ:డ వనసకటనరశసహరరవప ఉనననవర
ఇసటట ననస:82-5-455
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మణణమమకల
ఇసటట ననస:82-5-476
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణణమమకల
ఇసటట ననస:82-5-476
వయససస:36
లస: పప
9663 NDX1888900
పపరర: రరధ పరరమ

94-214/560

తసడడ:డ వనసకట రతనస శరనస
ఇసటట ననస:82-5-455
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమశ మణణమమకల
ఇసటట ననస:82-5-476
వయససస:34
లస: ససస స
9660 MLJ1863547
పపరర: రమమష బబబభ మణణమమల

9655 NDX2117316
పపరర: శకనవరస రరవప శరనస

9680 NDX0975359
పపరర: శకదతవ కకరపరటట

94-217/338

భరస : కకటసరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-6-315
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/837

భరస : రరస మభరళమహన రరడడ తనలవపరగ
ఇసటట ననస:82-06-443
వయససస:35
లస: ససస స

9683 NDX2811958
పపరర: రరస మహనరరడడడ తనలలపపరగ

94-245/1324

తసడడ:డ రరమరరడడడ తనలలపపరగ
ఇసటట ననస:82-06-443
వయససస:44
లస: పప
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94-214/569

భరస : వరరసదడ పడసరద గరయలల
ఇసటట ననస:82-6-445
వయససస:38
లస: ససస స
9687 NDX0594986
పపరర: వనసకట రమణ గరయలల

9685 AP151000411184
పపరర: సరమలమ జఖస గరయలల

భరస : వనసకటటశశరరర గరయలల
ఇసటట ననస:82-6-445
వయససస:65
లస: ససస స
94-215/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరయలల
ఇసటట ననస:82-6-445
వయససస:38
లస: ససస స

9688 NDX0926626
పపరర: గరమలల కకషషకలమలరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప� పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-6-446
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మలరకసడతయభలల పసడమళళర
ఇసటట ననస:82-6-446
వయససస:38
లస: పప
9696 NDX0184861
పపరర: మకతషసజయ రరవప కకసడనరర

94-215/608

94-214/575

94-215/609

94-216/241

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:46
లస: పప

9700 MLJ1861657
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసబటట

9703 NDX0139691
పపరర: కమల పడసరద జపపడడ

9706 NDX2064384
పపరర: శవనననరరయణ సససకర

94-215/612

9709 NDX1503664
పపరర: మభసతనజ బబగమ షపక

94-216/240

9712 NDX1971655
పపరర: ఉష బబగమ షపక
భరస : అజయ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:39
లస: ససస స

9692 NDX0649921
పపరర: పరవన పసదదమలలర

94-215/604

9695 NDX0885160
పపరర: వమల కకడనరర

94-215/607

9698 MLJ1861855
పపరర: వనసకటససబబమక అసబటట

94-214/574

భరస : శకరరమభలల అసబటట
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:68
లస: ససస స
94-214/576

9701 MLJ1861368
పపరర: శకరరమభలల అసబటట

94-214/577

తసడడ:డ అకకయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:78
లస: పప
94-215/610

9704 NDX0868190
పపరర: శకనవరసస బబ లగరన

94-215/611

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:46
లస: పప
94-216/242

9707 NDX1064096
పపరర: వనసకటటశశరరర గసడడ

94-216/243

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:82-6-451
వయససస:52
లస: పప
94-215/613

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:56
లస: ససస స
94-215/615

94-214/572

భరస : మకతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:82-6-447
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-6-450
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:31
లస: ససస స
9711 NDX1970988
పపరర: అజయ బబబభ షపక

94-215/606

తసడడ:డ మలరరత రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:82-6-450
వయససస:35
లస: ససస స
9708 NDX1389766
పపరర: వరలకడక గగపసశశటట

9697 NDX1971531
పపరర: శకనవరస రరవప వనననకకట

9689 MLJ1861608
పపరర: మహలకడక పసదదమలలర� �

తసడడ:డ మలరకసడతయభలల పసడమళళర
ఇసటట ననస:82-6-446
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమభలల అసబటట
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:41
లస: ససస స
9705 NDX2064392
పపరర: ఉషరరరణణ సససకర

94-215/603

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనననకకట
ఇసటట ననస:82-6-447
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమభలల అసబటట
ఇసటట ననస:82-6-448
వయససస:40
లస: పప
9702 NDX1331552
పపరర: అనసరరధ బబ లగరన

9694 NDX0650044
పపరర: మహహష బబబభ అదద�

94-214/571

భరస : మలరకసడతయభలల � పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-6-446
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:82-6/446
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:82-6-447
వయససస:77
లస: పప
9699 MLJ1861533
పపరర: వనసకటకకషష అసబటట

94-216/239

భరస : మహహశ అడడ
ఇసటట ననస:82-6/446
వయససస:28
లస: ససస స
94-215/605

9686 MLJ3294303
పపరర: రరమలసజనవయభలల గరయలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-6-445
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-6-445
వయససస:29
లస: ససస స

94-214/573 9691 NDX1594580
9690 MLJ1861129
పపరర: మలరకసడతయభలల� పసదదమలలర�
పపరర: మలధవ అడడ

9693 NDX0649848
పపరర: అనల కలమలర పసదదమలలర

94-214/570

9710 NDX1389774
పపరర: కకరణ కలమలర గగపసశశటట

94-215/614

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:37
లస: పప
94-216/244

9713 NDX1971606
పపరర: హససన దనదతకలల

94-216/245

తసడడ:డ సఇబ దనదతకలల
ఇసటట ననస:82-6-452
వయససస:69
లస: పప
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9714 NDX0556084
పపరర: వనసకటటశశరమక గగపసశశటట

94-217/340

భరస : పపరషచసదడరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-455
వయససస:55
లస: ససస స

9715 NDX0904292
పపరర: ససరరష గగపసశశటట

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-455
వయససస:37
లస: పప

94-217/343 9718 AP151000417168
9717 NDX1458034
పపరర: బబగఖ శక లకడక పడసనన కరటటరర
పపరర: హహమ
హ లవత కరటటరర

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:47
లస: ససస స

9720 AP151000417165
పపరర: మహలకకమక కరటటరర

9721 NDX1458026
పపరర: పవన కలమలర కరటటరర

94-217/346

భరస : నసదదశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:71
లస: ససస స
9723 NDX2107531
పపరర: సమరర గభసడన

94-217/349

భరస : గభరర గభసడన
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:25
లస: ససస స
9726 NDX0480525
పపరర: ననగరశశరమక తణభకల

94-217/352

తసడడ:డ రరమయఖ యరక
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:49
లస: పప
9732 NDX1510917
పపరర: నససరరదదదన షపక

94-215/616

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:42
లస: ససస స
9738 AP151000417119
పపరర: సనరరబబబభ ఉలర

94-217/364

భరస : ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:82-6-462
వయససస:54
లస: ససస స

9722 AP151000417719
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప కరటటరర

9724 NDX0670711
పపరర: నరకల మలరరరన

9725 NDX0316265
పపరర: కరతనఖయన తషమకల

94-217/350

9730 NDX0715672
పపరర: లకడక కరస

9733 NDX2133304
పపరర: శశషషలత ఉపరమలల

9736 AP151000417120
పపరర: రరజఖలకడక ఉలర

9739 MLJ1863026
పపరర: వనసకటటశశరరవప ఉలర

9742 NDX1972331
పపరర: అరరణన కలమలరర యరకసశశటట
భరస : శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-462
వయససస:41
లస: ససస స

94-217/348

94-217/351

భరస : శకనవరసరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:39
లస: ససస స
94-217/353

9728 NDX0412288
పపరర: శకనవరసరరవప తషమకల

94-217/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమకల
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:47
లస: పప
94-217/357

9731 NDX0412403
పపరర: ససబబబరరవప జజగభ

94-217/358

తసడడ:డ వనసకటబడయభడడ జజగభ
ఇసటట ననస:82-6-459
వయససస:62
లస: పప
94-217/359

9734 AP151000417122
పపరర: ససజజత ఉలర

94-217/360

భరస : సనరరబబబభ ఉలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:42
లస: ససస స
94-217/362

94-217/363
9737 NDX2365310
పపరర: జగనననథ కకటటశశర రరవప వపలర

తసడడ:డ సనరర బబబభ వపలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:22
లస: పప
94-217/365

9740 NDX2617314
పపరర: వనసకట అజయ కలమలర
యరకసశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-6-462
వయససస:18
లస: పప

94-217/366

9743 NDX1972182
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:47
లస: పప
94-215/617

94-217/345

తసడడ:డ నసదదశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:47
లస: పప
9741 NDX0121376
పపరర: పరరశత� యలవరరస�

94-217/347

భరస : కకశశర బబబభ ఉపరమలల
ఇసటట ననస:82-6-461
వయససస:30
లస: ససస స
94-217/361

9719 NDX1458018
పపరర: సతఖవత కలసచన

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:26
లస: పప

9727 NDX2107572
పపరర: గభరర గభసడన

94-217/342

భరస : వనసకట రమణ కలసచన
ఇసటట ననస:82-6-456
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరస
ఇసటట ననస:82-6-459
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల
ఇసటట ననస:82-6-460
వయససస:37
లస: పప
9735 NDX0316208
పపరర: పదకజ ఉలర

94-217/344

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గభసడన
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:32
లస: పప
94-217/356

9716 NDX0686196
పపరర: పపరష చసదడరరవప గగపసశశటట

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-455
వయససస:66
లస: పప

భరస : రమమశ మలరరరన
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప తణభకల
ఇసటట ననస:82-6-458
వయససస:68
లస: ససస స
9729 NDX1941567
పపరర: పడకరశ యరక

94-217/341

94-31/932

94-217/367

తసడడ:డ రరమ శశషయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-462
వయససస:42
లస: పప
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94-224/1110

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-6-462
వయససస:21
లస: ససస స
9747 NDX3177854
పపరర: సరమలమ జస పపసల

94-215/1158

9748 NDX0976225
పపరర: అనసనరఖ ఆకలల

94-218/923

9751 NDX2831667
పపరర: లలత కలమలరర గభడడమమటట
భరస : శకనవరస రరవప గభడడమమటట
ఇసటట ననస:82-6-465
వయససస:35
లస: ససస స

9753 NDX3139441
పపరర: సతఖవత తడసకక

9754 NDX2788560
పపరర: హహమ బసదస తడసకక

94-215/1159

భరస : రరమ మహన రరవప తడసకక
ఇసటట ననస:82-6-465/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గభడడమమటర
ఇసటట ననస:82-6-465/1
వయససస:36
లస: ససస స
9759 NDX0481713
పపరర: ససచదనబ షపక

94-217/372

94-217/375

94-217/378

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-469
వయససస:52
లస: ససస స

94-215/1160

9763 NDX1286814
పపరర: ససచద వల షపక

9766 MLJ3306263
పపరర: చనససబబన సయఖద�

94-217/381

9769 NDX2833838
పపరర: నరసజన బబయ షపక

94-217/370

9772 NDX2678225
పపరర: మహబమబ బ షపక
భరస : అమర బబగ
ఇసటట ననస:82-6-469
వయససస:82
లస: ససస స

94-215/1088
9752 NDX3141140
పపరర: రరమ మహన రరవప తనడసకక

9755 NDX3142171
పపరర: శకనవరస రరవప గభడడమమటర

94-217/863

9758 NDX1458000
పపరర: కలమలరర చసదన

94-217/371

భరస : శకనవరస రరవప చసదన
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:30
లస: ససస స
94-217/373

9761 NDX1889221
పపరర: లలల బ షపక

94-217/374

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:91
లస: ససస స
94-217/376

9764 NDX0481697
పపరర: నససరరదదదన షపక

94-217/377

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:63
లస: పప
94-217/379

9767 NDX1215490
పపరర: హహసపసన షపక

94-217/380

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:82-6-468
వయససస:45
లస: పప
94-218/925

భరస : పసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:82-6-468
వయససస:30
లస: ససస స
94-217/383

94-217/369

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గభడడమమటర
ఇసటట ననస:82-6-465/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:82-6-468
వయససస:40
లస: పప

తలర : chandbi సయఖద
ఇసటట ననస:82-6-468
వయససస:60
లస: పప
9771 AP151000417048
పపరర: హసరరపపల షపక

9760 NDX2119098
పపరర: ధన లకడక పసలర

9749 AP151000417652
పపరర: శకనవరసరరవప పపసల

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ తనడసకక
ఇసటట ననస:82-06-465/1
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పసరరవల షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఇబడహహస� సయఖద
ఇసటట ననస:82-6-468
వయససస:55
లస: ససస స
9768 MLJ3306271
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

94-218/924

భరస : రసగ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరవల షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:35
లస: పప
9765 MLJ3306248
పపరర: చనసదదబ� సయఖద�

9757 NDX0976191
పపరర: ఫరతమల షపక

94-218/169

తసడడ:డ ససజవయఖ పపసల
ఇసటట ననస:82-6-464
వయససస:43
లస: పప

భరస : బషసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నససరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-466
వయససస:58
లస: ససస స
9762 NDX1286707
పపరర: బషసరరదదదన షపక

94-217/368

భరస : లలత కలమలర
ఇసటట ననస:82-6-465/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-217/864

9746 NDX1372713
పపరర: ఖలజజవళ షపక

తలర : ఫరతమ బ
ఇసటట ననస:82-6-462/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:82-6-464
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననరససమయ ల రరవప గభడడమమటట
ఇసటట ననస:82-6-465
వయససస:47
లస: పప

9756 NDX3139789
పపరర: లలతకలమలర గభడడమమటర

94-218/168

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:82-6-462/1
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరర పపసల
ఇసటట ననస:82-6-464
వయససస:69
లస: ససస స
9750 NDX2815595
పపరర: శకనవరస రరవప గభడడమమటట

9745 NDX1611939
పపరర: షపక ఫరతమ బ

9770 NDX0315804
పపరర: షబలల షపక

94-217/382

తసడడ:డ బబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-6-469
వయససస:35
లస: ససస స
94-217/732

9773 NDX1888819
పపరర: లకడక వనచషషవ మలగభలకరర

94-217/384

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలగభలకరర
ఇసటట ననస:82-6-472
వయససస:24
లస: ససస స
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9774 NDX1888835
పపరర: దదవఖ ననగ లకడక మలగభలకరర

94-217/385

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలగభలకరర
ఇసటట ననస:82-6-472
వయససస:26
లస: ససస స
9777 AP151000417021
పపరర: కరశయఖ నడదవవలల

94-217/388

94-219/50

94-219/53

94-217/391

94-147/43

94-217/396

94-210/1077

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తనత
ఇసటట ననస:82-6-481
వయససస:37
లస: పప

9787 NDX1617895
పపరర: తరరపతయఖ బతష
స ల

9790 NDX2355881
పపరర: శసషరద షపక

9793 NDX1972125
పపరర: శకకరసత హజజరర

9796 NDX2852069
పపరర: వనలలతషరర వనసకరయమక

94-217/398

9799 NDX0480426
పపరర: రరమకకషష తనత

94-217/392

9802 MLJ3306032
పపరర: రమలదతవ బసడడ
భరస : పడసరదరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:82-6-482
వయససస:49
లస: ససస స

9782 NDX2378685
పపరర: పసరభ షపక

94-219/52

9785 NDX1971887
పపరర: ఉష కకరణ చగడ

94-217/390

9788 NDX1971911
పపరర: వరయఖ బబలశశటట

94-217/393

తసడడ:డ గభరరసరశమ బబలశశటట
ఇసటట ననస:82-6-477
వయససస:30
లస: పప
94-217/394

9791 NDX2355865
పపరర: రరమ దతవ హజరర

94-217/395

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:45
లస: ససస స
94-217/397

9794 NDX2685717
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-217/733

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:29
లస: ససస స
94-217/865

9797 NDX2423119
పపరర: శకనవరససలల కలరసగర

94-236/608

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:82-6-480
వయససస:23
లస: పప
94-217/399

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనత
ఇసటట ననస:82-6-481
వయససస:34
లస: ససస స
94-217/401

94-217/389

భరస : రమమష బబబభ చగడ
ఇసటట ననస:82-6-477
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-6-480
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష తనత
ఇసటట ననస:82-6-481
వయససస:28
లస: ససస స
9801 NDX2355709
పపరర: ననగరశశర రరవప తనత

94-219/54

తసడడ:డ వనసకట రమణ హజజరర
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-6-480
వయససస:22
లస: పప
9798 NDX0779777
పపరర: లకడక తరరపతమక తనత

9784 NDX2378727
పపరర: మహహదదదన షపక

9779 NDX1286830
పపరర: మహహమభద షపక

భరస : రరవప హహమ తషల షపక
ఇసటట ననస:82-6-476/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పసర వరల షపక
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:64
లస: ససస స
9795 NDX2845931
పపరర: వరలచరర శకనవరసరరవప

94-219/51

తసడడ:డ చచననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-6-477
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప హజరర
ఇసటట ననస:82-6-479
వయససస:53
లస: పప
9792 NDX1888975
పపరర: హహసపసన బ షపక

9781 NDX2378719
పపరర: మమలలభ షపక

94-217/387

భరస : ససచదనవల షపక
ఇసటట ననస:82-6-476
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహ ఎస తసతషలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-476/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసయఖ పపసల
ఇసటట ననస:82-6-477
వయససస:73
లస: ససస స
9789 NDX2315497
పపరర: వనసకట రమణ హజరర

94-219/49

భరస : రరహ ఎస తసతషలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-476/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస తషల షపక
ఇసటట ననస:82-6-476/1
వయససస:31
లస: పప
9786 NDX2107549
పపరర: పరశతసమల పపసల

9778 NDX2378651
పపరర: ససచదన బ షపక

9776 MLJ1863984
పపరర: గభరరవరరరవప నడదవవలల

తసడడ:డ కరశయఖ నడదవవలల
ఇసటట ననస:82-6-472
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖలససస ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-6-473
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-476/1
వయససస:26
లస: ససస స
9783 NDX2378669
పపరర: బబజవరల షపక

94-217/386

భరస : కరశయఖ నడదవవలల
ఇసటట ననస:82-6-472
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరవయఖ నడదవవలల
ఇసటట ననస:82-6-472
వయససస:62
లస: పప
9780 NDX2378693
పపరర: అరరణన కలమలరర షపక

9775 AP151000417020
పపరర: శవలసగమక నడదవవలల

9800 NDX0480434
పపరర: ననగమలలశశరర తనత

94-217/400

భరస : సరసబశవరరవప తనత
ఇసటట ననస:82-6-481
వయససస:50
లస: ససస స
94-217/402

9803 MLJ1861863
పపరర: పడసరదరరజ బసడడ

94-217/403

తసడడ:డ కరసతరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:82-6-482
వయససస:53
లస: పప
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94-48/922

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:22
లస: ససస స
9807 NDX2139948
పపరర: ఫరజల షపక

94-217/405

94-217/735

94-217/409

94-217/412

94-217/415

94-236/732

94-217/736

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-6-492
వయససస:34
లస: పప

9817 NDX1940114
పపరర: రరహమలన షసక

9820 NDX1617887
పపరర: మమలలల షపక

9823 NDX2598902
పపరర: అషసరరపపననసర సయద

9826 NDX2139963
పపరర: శవ ననగ లకడక తతమభ

94-217/419

9829 MLJ1862630
పపరర: ససబబబయమక కకలసరన

94-217/413

9832 MLJ1862622
పపరర: కకషరషరరవప కకలసరన
తసడడ:డ రరమభలల కకలసరన
ఇసటట ననస:82-6-492
వయససస:55
లస: పప

9812 NDX2355659
పపరర: గగససయల సక

94-217/408

9815 NDX2119155
పపరర: ఆదమ షపక

94-217/411

9818 NDX1971960
పపరర: రరఘవమక బబ లల

94-217/414

భరస : ఈసశర రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:82-6-487/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-217/416

9821 NDX2831873
పపరర: గగపస కకషష రరడడడ కలసడనరర

94-218/926

తసడడ:డ శవ రరడడడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:82-6-488
వయససస:20
లస: పప
94-31/933

9824 NDX3052834
పపరర: ఎమలమక ఉససరర

94-215/1161

భరస : ఎశరక ఉససరర
ఇసటట ననస:82-6-490
వయససస:36
లస: ససస స
94-217/417

9827 NDX2139955
పపరర: ససబబ రరడడ తతమభ

94-217/418

తసడడ:డ గభరవ రరడడడ తతమభ
ఇసటట ననస:82-6-491
వయససస:39
లస: పప
94-217/420

భరస : కకషరషరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-6-492
వయససస:48
లస: ససస స
94-217/422

94-217/734

తసడడ:డ రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడ తతమభ
ఇసటట ననస:82-6-491
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలసన
ఇసటట ననస:82-6-492
వయససస:24
లస: ససస స
9831 MLJ3306081
పపరర: కకరణ కకలసరన

94-217/410

భరస : ఇకరక
ఇసటట ననస:82-6-490
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:82-6-490
వయససస:59
లస: పప
9828 NDX2119189
పపరర: హరరక కకలసన

9814 AP151000417046
పపరర: బషసరరననసర షపక

9809 NDX2671543
పపరర: సలక షపక

భరస : అదసస సక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:82-6-488
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:82-6-489
వయససస:67
లస: పప
9825 NDX2669059
పపరర: ఇకకకయ సయద

94-217/407

తసడడ:డ అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:60
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:82-6-488
వయససస:40
లస: ససస స
9822 NDX2677474
పపరర: ససచదన షపక

9811 NDX1617853
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-217/404

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబభదలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:37
లస: పప
9819 AP151000417045
పపరర: పరతననసర షపక

94-217/406

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:82-6-486
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:82-6-487
వయససస:35
లస: ససస స
9816 NDX0315705
పపరర: జలలన షపక షపక

9808 NDX2422673
పపరర: హమద షపక

9806 MLJ1862176
పపరర: గగససయల షపక

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:32
లస: పప

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:21
లస: ససస స
9813 NDX0315739
పపరర: ననగమరగబ షపక

94-216/854

తసడడ:డ అబభదల హమద షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-6-483
వయససస:30
లస: పప
9810 NDX2678514
పపరర: గభలలబ షర షపక

9805 NDX3283165
పపరర: కరరమభలర షపక

9830 MLJ3306107
పపరర: శకనవరసస కకలసరన

94-217/421

తసడడ:డ కకషరషరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:82-6-492
వయససస:33
లస: పప
94-217/423

9833 NDX1972141
పపరర: ఆశరబ షపక

94-217/424

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:24
లస: ససస స
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94-217/425

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:25
లస: ససస స
9837 AP151000417041
పపరర: మహబమబనబసర షపక

94-217/428

94-217/431

94-217/434

94-217/437

94-217/440

94-217/443

94-219/55

తసడడ:డ అపరలరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:37
లస: పప

9847 NDX1367713
పపరర: మభక తనకర షప క

9850 NDX0779421
పపరర: గగపసకకషష దదడడడ

9853 MLJ1862184
పపరర: జరగనన షపక

9856 NDX1680827
పపరర: చసదడకళ మమరరవత

94-217/447

9859 NDX2119114
పపరర: ఆశరరపపననసర సయఖద

94-217/438

9862 AP151000417302
పపరర: వరయఖ ఈగ
తసడడ:డ అపరలరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:41
లస: పప

9842 NDX1632950
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-217/433

9845 NDX1632992
పపరర: ససచదసలల షపక

94-217/436

9848 MLJ3306792
పపరర: మహబభననసర షపక

94-217/439

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:34
లస: ససస స
94-217/441

9851 MLJ1863976
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక

94-217/442

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:33
లస: పప
94-217/444

9854 NDX1889007
పపరర: ససభబన షపక

94-217/445

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:54
లస: పప
94-188/37

9857 MLJ3306958
పపరర: రతనకలమలరర ఈగ

94-217/446

భరస : సరసబమమరరస ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:34
లస: ససస స
94-217/448

భరస : ఇకరకఅ సయఖద
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:44
లస: ససస స
94-217/450

94-217/430

తసడడ:డ మగరలఅల షపక
ఇసటట ననస:82-6-496
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరరదర మమరరవత
ఇసటట ననస:82/6/498
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:40
లస: ససస స
9861 MLJ3306818
పపరర: సరసబమమరరస ఈగ

94-217/435

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:24
లస: ససస స
9858 AP151000417303
పపరర: లకడక ఈగ

9844 NDX1632976
పపరర: నజర షపక

9839 MLJ3306099
పపరర: అబభదలర ఫరర షపక

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:82-6-496
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:33
లస: పప
9855 NDX2378750
పపరర: మసరసన బ షపక

94-217/432

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సయదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:57
లస: ససస స
9852 NDX0779397
పపరర: ససభబన షపక

9841 AP151000417040
పపరర: ఖలధర షపక షపక

94-217/427

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-6-496
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:82-6-497
వయససస:23
లస: ససస స
9849 AP151000417064
పపరర: మసరసన భ షపక

94-217/429

తసడడ:డ పససటటసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-6-496
వయససస:55
లస: ససస స
9846 NDX2119130
పపరర: మసరసన బ షపక

9838 NDX1906389
పపరర: ఉమకర షసక

9836 NDX2158542
పపరర: గగసఖ షపక

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:42
లస: పప
9843 MLJ3306594
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-217/426

భరస : అబభదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖలధర షపక
ఇసటట ననస:82-6-493
వయససస:57
లస: ససస స
9840 NDX1889114
పపరర: రహహస షపక

9835 NDX2158559
పపరర: జరగనన షపక

9860 AP151000417101
పపరర: ననగమలలర శశరర పడసరదస

94-217/449

భరస : భగవసతరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:49
లస: ససస స
94-217/451

9863 AP151000417301
పపరర: శకనవరసరరవప ఈగ

94-217/452

తసడడ:డ అపరలరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:43
లస: పప
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9864 AP151000417099
పపరర: భగవసతనరరవప పడసరదస

94-217/453

తసడడ:డ సరసబయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:55
లస: పప
9867 AP151000417299
పపరర: APPARAO ఈగ

94-217/456

94-217/459

94-217/462

94-217/465

94-217/468

94-217/471

94-217/474

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:82-6-505
వయససస:56
లస: ససస స

9877 NDX2064319
పపరర: ననగరరజ కటటకల

9880 MLJ1862341
పపరర: ననగరరణణ కలసచనల

9883 NDX2038413
పపరర: వనసకటటశ జనప

9886 AP151000417131
పపరర: భబసకరరరవప జనప

94-217/476

9889 NDX2158641
పపరర: షపక మసరసన బ

94-217/466

9892 NDX1457945
పపరర: తనయలరమక నరఎలలర
తసడడ:డ ఆసజనవయభలల నరఎలలర
ఇసటట ననస:82-6-505
వయససస:73
లస: ససస స

9872 MLJ1860667
పపరర: ససచదనబబబభ షపక

94-217/461

9875 NDX0860395
పపరర: అరరణకలమలరర కటటకల

94-217/464

9878 MLJ1860949
పపరర: రరమరరజ కటటకల

94-217/467

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:41
లస: పప
94-217/469

9881 AP151000417132
పపరర: పదక జనప

94-217/470

భరస : భబసకరరరవప జనప
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:48
లస: ససస స
94-217/472

9884 NDX0480640
పపరర: శవ కళళఖణ జనప

94-217/473

తసడడ:డ భబసకర రరవప జనప
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:29
లస: పప
94-217/475

9887 NDX2832335
పపరర: భవన ఆలలకకసతన

94-218/927

భరస : గగపస ఆలలకలజజట
ఇసటట ననస:82-6-503
వయససస:20
లస: ససస స
94-217/477

భరస : షపక ససచదన
ఇసటట ననస:82-6-504
వయససస:36
లస: ససస స
94-217/479

94-217/458

భరస : ననగరరజ కటటకల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మశశఖరరరవప జనప
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షపక ససచదన
ఇసటట ననస:82-6-504
వయససస:22
లస: ససస స
9891 NDX1215847
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

94-217/463

తసడడ:డ బబసకర రరవప జనప
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గభరవయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:47
లస: పప
9888 NDX2158633
పపరర: షపక వరలమ

9874 NDX0860379
పపరర: ససధఖ కటటకల

9869 NDX2107499
పపరర: మహబమబ షపక

తసడడ:డ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-6-499
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరససరరజ కలసచనల
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససరరజ కలసచనల
ఇసటట ననస:82-6-501
వయససస:26
లస: పప
9885 MLJ3307105
పపరర: వరససరరజ కలసచనల

94-217/460

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస కటటకల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:60
లస: పప
9882 NDX1889197
పపరర: గగపస కకషష కలసచనల

9871 NDX2147990
పపరర: ససభబన షపక

94-217/455

భరస : బబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-6-499
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమరరజ కటటకల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప katikala
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:53
లస: ససస స
9879 AP151000417065
పపరర: ససబబబరరవప కటటకల

94-217/457

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:82-6-499
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమకకషష కటటకరల
ఇసటట ననస:82-6-500
వయససస:33
లస: ససస స
9876 AP151000417066
పపరర: సరసబబడజఖస కటటకల

9868 NDX2107465
పపరర: జజన బబగమ షపక

9866 AP151000417300
పపరర: వనసకటరతనస ఈగ

తసడడ:డ అపరలరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-6-499
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-6-499
వయససస:51
లస: ససస స
9873 NDX1889247
పపరర: శశరరఖ కటటకరల

94-217/454

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ ఈగ
ఇసటట ననస:82-6-498
వయససస:63
లస: పప
9870 MLJ1861616
పపరర: మసరసనబ షపక

9865 NDX2119122
పపరర: ఇకరకఅ సయఖద

9890 NDX2158625
పపరర: ససచదన షపక

94-217/478

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:82-6-504
వయససస:43
లస: పప
94-217/480

9893 NDX1971929
పపరర: దసరర పడసరద నననన

94-217/481

తసడడ:డ మహహశ నననన
ఇసటట ననస:82-6-505
వయససస:31
లస: పప
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94-217/482

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:82-6-505
వయససస:34
లస: పప
9897 NDX1906611
పపరర: గగపస ననథ గగరర

94-217/485

94-217/488

94-219/56

94-217/491

94-217/494

94-217/497

94-217/500

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గధమ
ఇసటట ననస:82-6-513
వయససస:28
లస: ససస స

9907 NDX0316612
పపరర: లలతకలమలరర దరరక

9910 NDX0316927
పపరర: రమలదతవ నడడసపలర

9913 NDX0555557
పపరర: ససబబలకడక ననగసరన

9916 NDX2158807
పపరర: ననగరరరరన రరజ కరరసపపడడ

94-217/503

9919 NDX1215557
పపరర: శకనవరసరరజ కరరసపపడడ

94-217/492

9922 NDX1261783
పపరర: రజన గధమ
భరస : సరసబశవరరవప గధమ
ఇసటట ననస:82-6-513
వయససస:31
లస: ససస స

9902 NDX0554949
పపరర: లకడక పరలకకసడ

94-217/685

9905 NDX2107556
పపరర: ననగ లకడక పసడడసటట

94-217/490

9908 NDX2139914
పపరర: వనసకటటసశరరర పసథసగర

94-217/493

తసడడ:డ మధననన పసథసగర
ఇసటట ననస:82-6-509
వయససస:51
లస: పప
94-217/495

9911 MLJ1860873
పపరర: లకడకననరయణ నడడసపలర

94-217/496

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-6-511
వయససస:39
లస: పప
94-217/498

9914 NDX1215789
పపరర: శశషర రతనస కరరసపపడడ

94-217/499

భరస : శకనవరస రరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:45
లస: ససస స
94-217/501

9917 NDX0480855
పపరర: జజనకకరరమరరజ కరరసపపడడ

94-217/502

తసడడ:డ శకనవరసరరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:28
లస: పప
94-217/504

తసడడ:డ ససబబబ రరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:47
లస: పప
94-217/506

94-217/487

భరస : కకటటశశర రరవప పసడడసటట
ఇసటట ననస:82-6-509
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరజ karampudi
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:31
లస: పప
9921 NDX1261817
పపరర: ననగమణణ గధమ

94-219/57

భరస : అనసత రరడడడ ననగసరన
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబరరజ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:70
లస: ససస స
9918 NDX0480889
పపరర: వనసకట ససబబరరజ కరరసపపడడ

9904 NDX2378768
పపరర: ననగ రరజ తషసబమర

9899 MLJ3306925
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : కకసడనరరడడడ పరలకకసడ
ఇసటట ననస:82 6 508
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-6-511
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-6-511
వయససస:68
లస: పప
9915 NDX0480913
పపరర: లకడక కరరసపపడడ

94-217/489

భరస : వనసకటటశశరరర దరరక
ఇసటట ననస:82-6-509
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-6-511
వయససస:37
లస: ససస స
9912 AP151000417192
పపరర: సతఖననరరయణ నడడసపలర

9901 NDX0554972
పపరర: కకసడనరరడడడ పరలకకసడ

94-217/484

భరస : అల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-6-507/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషసబమర
ఇసటట ననస:82-6-508
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర పసథసగర
ఇసటట ననస:82-6-509
వయససస:44
లస: ససస స
9909 NDX1215763
పపరర: ననగ శకలకడక నడడసపలర

94-217/486

తసడడ:డ రరమరరడడడ పరలకకసడ
ఇసటట ననస:82-6-508
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తషసబమర
ఇసటట ననస:82-6-508
వయససస:22
లస: ససస స
9906 NDX2139922
పపరర: మలలర శశరర పసథసగర

9898 NDX0477497
పపరర: అననపపరష కకట

9896 NDX1779307
పపరర: చసడడ పసడయల గగరర

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గగరర
ఇసటట ననస:82-6-506
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:82-6-507/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకట
ఇసటట ననస:82-6-507/1
వయససస:36
లస: పప
9903 NDX2378776
పపరర: తడవవణణ తషసబమర

94-217/483

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-6-505
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గగరర
ఇసటట ననస:82-6-506
వయససస:26
లస: పప
9900 NDX1261908
పపరర: వవసకటటశశరళళ కకటబ

9895 NDX2158591
పపరర: వరల షపక

9920 NDX0481010
పపరర: అనసతరరడడడ ననగసరన

94-217/505

తసడడ:డ వరరరరడడడ ననగసరన
ఇసటట ననస:82-6-512
వయససస:53
లస: పప
94-217/507

9923 NDX1261775
పపరర: అనననపపరష గధమ

94-217/508

భరస : వనసకటటశశరరర గధమ
ఇసటట ననస:82-6-513
వయససస:62
లస: ససస స
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94-217/509

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గధమ
ఇసటట ననస:82-6-513
వయససస:34
లస: పప
94-218/928

9930 NDX1178508
పపరర: ననగ అరరణ G

94-216/248

94-216/251

94-216/254

94-217/511

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-6-668
వయససస:25
లస: పప
94-218/171

94-218/174

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:82-7-77/1
వయససస:33
లస: ససస స

94-216/252

9937 NDX2457661
పపరర: జగదదశ ననయభడడ తనడడవరక

94-218/687

94-216/255

9932 NDX1147503
పపరర: గటటట పలర జజన బబబభ

94-216/250

9935 NDX2457695
పపరర: లకడక శరకవరణణ తనదదయక

9938 NDX0993410
పపరర: భబరత అరసవలర
భరస : మలర ఖలరరరనరరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:82-6-579
వయససస:50
లస: ససస స

9940 NDX3115474
పపరర: గరయతడ ననగస

9941 NDX2222453
పపరర: ససభబషసణణ చకకవరరస

9943 NDX0976217
పపరర: పదక మటటటవపల

9946 NDX0976035
పపరర: ననగరసదడ మటటటవపల

9949 NDX0989343
పపరర: ననగరరజ సలలశదద

9952 NDX0859934
పపరర: శకలకడక ఆవపల
భరస : సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:82-7-119
వయససస:30
లస: ససస స

94-216/253

94-233/919

తసడడ:డ శవ రరమకకషష రరవప తనడడవరక
ఇసటట ననస:82-6-519
వయససస:39
లస: పప
94-214/894

94-218/170

భరస : చసదడ శశఖర చకకవరరస
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:24
లస: ససస స
94-218/172

9944 NDX1372648
పపరర: మలర మమకల

94-218/173

తలర : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:28
లస: పప
94-218/175

9947 NDX1884841
పపరర: ఉమ ననగమలణణ అదతదపలర

94-222/123

భరస : ననగరశశర రరవప అదతదపలర
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:54
లస: ససస స
94-218/688

తసడడ:డ రసగనన
ఇసటట ననస:82-7\1
వయససస:32
లస: పప
94-214/758

94-216/247

భరస : జగదదష ననయభడడ తనదదయక
ఇసటట ననస:82-6-519
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగసరశమ
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:41
లస: పప

భరస : రసగసరశమ
ఇసటట ననస:82-7\1
వయససస:59
లస: ససస స
9951 NDX2668663
పపరర: రమదతవ తషసబమరర

9934 NDX1147537
పపరర: గటటట పలర సరసబయఖ

9929 NDX1178870
పపరర: రరసబడహకస ఁ్

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-6-518
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరసదడ
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరజ చకకవరరస
ఇసటట ననస:82/7
వయససస:32
లస: పప
9948 NDX0989145
పపరర: లకడక సలలశదద

94-216/249

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర
ఇసటట ననస:82-7
వయససస:27
లస: ససస స
9945 NDX2222446
పపరర: చసదడ శశఖర చకకవరరస

9931 NDX1178839
పపరర: మలలర శశరర G

94-216/827

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-6-516
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:82-6-518
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషరషరరవప తనడడవరక
ఇసటట ననస:82-6-519
వయససస:59
లస: ససస స

9942 NDX1367796
పపరర: ససగగత మమకల

94-216/246

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-6-518
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరవప
ఇసటట ననస:82-6-518
వయససస:43
లస: పప

9939 NDX1685157
పపరర: గగస బబషర షపక

9928 NDX1178862
పపరర: శరరష కలమలరగ ఁ్

9926 NDX2887776
పపరర: వనసకయమక జమభకల

భసధసవప: వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:82-6-515
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమబడహకస
ఇసటట ననస:82-6-516
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజన బబబభ
ఇసటట ననస:82-6-518
వయససస:33
లస: ససస స

9936 NDX2457703
పపరర: ననగమలలర శశరర తనదదవరక

94-217/510

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గధమ
ఇసటట ననస:82-6-513
వయససస:36
లస: పప

9927 NDX2901577
పపరర: వజయ కలమలర సరశమ
జమభకల
భసధసవప: వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:82-6-515
వయససస:35
లస: పప

9933 NDX1097617
పపరర: శవరరమకకషష జడడగభ

9925 NDX1261858
పపరర: సరబబశవరరవ గధమ

9950 NDX1421965
పపరర: మసజ సలవదద

94-218/689

తసడడ:డ రసగనన సలవదద
ఇసటట ననస:82-7\1
వయససస:33
లస: పప
94-217/512

9953 AP151000417255
పపరర: పప లలరమక ఆవపల

94-217/513

భరస : చచసచయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:82-7-119
వయససస:55
లస: ససస స
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9954 MLJ3306347
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల

94-217/514

తసడడ:డ చచసచయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:82-7-119
వయససస:36
లస: పప
9957 NDX1971580
పపరర: ననరరయణమక గభసడన

94-216/258

94-218/177

94-218/180

94-217/866

94-218/184

94-218/187

94-218/190

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-7-529
వయససస:49
లస: పప

9967 NDX0478859
పపరర: వనసకటటశశరమక శరనస

9970 NDX1835836
పపరర: శక లకడక శరనస

9973 NDX1835943
పపరర: వనసకట లకడక నడడసపలర

9976 NDX0975656
పపరర: అనల కలమలర నడడసపలర

94-218/193

9979 NDX0715649
పపరర: లకడకపరరశత దతవ

94-218/182

9982 NDX3142007
పపరర: ధన లకడక కకలశశటట
భరస : ఉదయ శసకర కకలశశటట
ఇసటట ననస:82-7-529
వయససస:35
లస: ససస స

9962 NDX2379642
పపరర: ససతతష కలమలర కకతతరర

94-218/179

9965 NDX3077831
పపరర: వనసకటకకషష రరవప శరనస

94-215/1163

9968 NDX0478818
పపరర: పదకశక శరనస

94-218/183

భరస : వనసకట కకషరషరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:37
లస: ససస స
94-218/185

9971 NDX0135798
పపరర: శవ ననగ వనసకట పడసరద శరనస

94-218/186

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:32
లస: పప
94-218/188

9974 NDX0975300
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరలన నడడసపలర

94-218/189

భరస : అనల కలమలర నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-7-525
వయససస:36
లస: ససస స
94-218/191

9977 NDX0975870
పపరర: వనసకట అపరలరరవప నడడసపలర

94-218/192

తసడడ:డ లకడకననరరయణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-7-525
వయససస:70
లస: పప
94-218/194

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-7-526
వయససస:43
లస: ససస స
94-215/1164

94-218/176

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అపరలరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-7-525
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవ
ఇసటట ననస:82-7-526
వయససస:22
లస: ససస స
9981 NDX3120805
పపరర: ఉదయ శసకర కకలశశటట

94-218/181

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-7-524
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరలరరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:82-7-525
వయససస:67
లస: ససస స
9978 NDX2379659
పపరర: ససరరఖ దదవ

9964 NDX0136689
పపరర: వనసకట రరవప కకతత
స రర

9959 NDX1476341
పపరర: ససపపరష మక శరనస

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:82-7-521
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:62
లస: పప
9975 NDX0975912
పపరర: రరప సససదరర నడడసపలర

94-218/178

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:40
లస: ససస స
9972 AP151000417379
పపరర: వనసకటశశషరతనస

9961 NDX0136002
పపరర: అరరణన కకతత
స రర

94-216/257

భరస : రరజశశఖర శరనస
ఇసటట ననస:82-7-520
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:82-7-521
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-522
వయససస:63
లస: ససస స
9969 NDX1835885
పపరర: అసజన దతవ శరనస

94-216/259

భరస : వనసకట రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:82-7-521
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:82/7-521
వయససస:23
లస: పప
9966 NDX3214939
పపరర: వనసకట శశషరరతనస శరనస

9958 NDX1971549
పపరర: శకనవరస రరవప గభసడన

9956 NDX1971556
పపరర: పదకజ గభసడన

భరస : శకనవరస రరవప గభసడన
ఇసటట ననస:82-7-447
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గభసడన
ఇసటట ననస:82-7-447
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-7-520
వయససస:62
లస: పప
9963 NDX2172732
పపరర: హహమ వనసకట సతష కకతతరర

94-216/256

భరస : శకనవరసరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:82-7-447
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర గభసడన
ఇసటట ననస:82-7-447
వయససస:66
లస: ససస స
9960 NDX0325522
పపరర: వనసకటరరవప శరనస

9955 NDX1971572
పపరర: ననగరరజ కలమలరర వననకకట

9980 NDX0715615
పపరర: శకనవరసరరవప దదవ

94-218/195

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ దదవ
ఇసటట ననస:82-7-526
వయససస:47
లస: పప
94-215/1165

9983 NDX1801167
పపరర: ధనలకడక బబ డ

94-218/196

భరస : వరరసజనవయభలల బబ డ
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:31
లస: ససస స
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9984 NDX0860015
పపరర: చచసచస శరరద�
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94-218/198

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:33
లస: ససస స
94-218/201

తసడడ:డ రరమకకషష�
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:30
లస: పప
94-218/204

9993 NDX2670586
పపరర: లల లకడక ఐసశరరఖ అబబరరజ

94-215/968

94-218/202

9996 NDX0989525
పపరర: రమమష కలమలర అబబరరజ

9991 NDX0859918
పపరర: గగలలర ననగరరజ�

94-218/210

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-7-534
వయససస:47
లస: పప

94-218/206

94-217/515

9994 NDX0989632
పపరర: శశష మలధసరర అబబరరజ
అబబరరజ
భరస : రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:82-7-534
వయససస:29
లస: ససస స

94-218/208

9997 NDX1372820
పపరర: అబబ రరజ వవసకటటశశర రరవప

94-218/211

భరస : చసదడశశఖర చలర
ఇసటట ననస:82-7-536
వయససస:36
లస: ససస స

10000 MLJ1863810
పపరర: చసదడశశఖర చలర

94-217/517

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చలలర
ఇసటట ననస:82-7-536 SAMPATH NAGAR 7
వయససస:21
లస: పప

10003 NDX0479956
పపరర: లకడకకరసతరరవప వవజసడర �

94-218/203

9992 NDX0480053
పపరర: ససధనకర గగలర �

94-218/207

9995 NDX0989699
పపరర: పడభబవత అబబరరజ

94-218/209

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-7-534
వయససస:69
లస: ససస స
9998 NDX0593566
పపరర: అజయ కలమలర కకతస మలసస

94-217/516

10001 NDX2672970
పపరర: గరయతడ దనసరర

94-217/737

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-7-536
వయససస:18
లస: ససస స
94-218/212

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:82-7-537
వయససస:72
లస: పప

10004 NDX0479998
పపరర: బబల తడపపరసససదరర వవజసడర �

భరస : శకనవరసరరవప జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:36
లస: ససస స
10008 AP151000417173
పపరర: శకనవరసరరవప జజగభ

10006 MLJ3307055
పపరర: శకలకడక జజగభ

94-217/519

భరస : నరసససహరరవప జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:38
లస: ససస స
94-217/521

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:42
లస: పప

10009 MLJ3307014
పపరర: నరసససహరరవప జజగభ

10012 AP151000417194
పపరర: ననగమణణ చసతలపపడడ

10007 AP151000417170
పపరర: కరమమశశరర జజగభ

94-217/520

భరస : ససతనరరమయఖ జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:60
లస: ససస స
94-217/522

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:45
లస: పప
94-217/867

94-218/714

భరస : వనసకట లకడక కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:82-7 537
వయససస:60
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-217/518

94-203/722

తలర : పడభబవత కకతస మలసస
ఇసటట ననస:82-7-535
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:82-7-536
వయససస:38
లస: పప

10002 NDX2459659
పపరర: ననగ అనవశష చలలర

9989 NDX0860833
పపరర: చగపలరపప రరమకకషష�

తసడడ:డ ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:82-7-533
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అబబరరజ జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-7-534
వయససస:88
లస: పప

9999 MLJ1860931
పపరర: లకడక చలర

94-218/200

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల�
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర�
ఇసటట ననస:82-7-533
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమలర
ఇసటట ననస:82-7-534
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధకర నవలటటరర
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:39
లస: ససస స

9988 NDX0480012
పపరర: శరత చసదడ చచసచస

9986 NDX0859926
పపరర: చచసచస దసరరరకలమలరర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:32
లస: పప

9990 NDX1215680
పపరర: అననమ రరవప తతడడమల
తతడడమలల
తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:47
లస: పప

10011 NDX2734317
పపరర: రతనవళ నవలటటరర

94-218/199

భరస : అననమక రరవప
ఇసటట ననస:82-7-532
వయససస:40
లస: ససస స

9987 NDX0860189
పపరర: చగపలరపప కకషషచచచతనఖ�

10005 NDX0379388
పపరర: ఉదయలకడక జజగభ

9985 NDX1215987
పపరర: బబజ తతడడమమల

10010 AP151000417171
పపరర: నరసససహరరవప జజగభ

94-217/523

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ జజగభ
ఇసటట ననస:82-7-540
వయససస:47
లస: పప
94-217/524

భరస : లకడకననగరశశరరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-7-543
వయససస:54
లస: ససస స

94-217/525
10013 MLJ1861269
పపరర: శవ ననగరసదడ పడసరద చసతలపపడడ

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:82-7-543
వయససస:34
లస: పప
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10014 NDX1457994
పపరర: మలధవ ననగస
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94-217/526

భరస : వనసకట మసరసన రరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:30
లస: ససస స
10017 NDX0131243
పపరర: చదసబబశశర మసచకసటట

94-217/529

94-217/532

94-217/534

10021 NDX0686295
పపరర: హనసమసతరరవప మసచకసటట

10024 NDX0860320
పపరర: శకకరసత ననగస

94-217/537

10027 AP151000417198
పపరర: శవకకటటశశరమక ననగస

తలర : ననగ వరన ఉష కలమలరర మతష
స పలర
ఇసటట ననస:82-7-547
వయససస:25
లస: ససస స

10030 NDX3142635
పపరర: పదక శక మభచనచ

తసడడ:డ శసకర వవసపత
ఇసటట ననస:82-7-551
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సదనశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:31
లస: ససస స
10038 NDX2673275
పపరర: గగరర ననగరశశరమక కకతస వరరగ

94-214/756

భరస : రరధన కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:71
లస: ససస స
10041 NDX2652188
పపరర: పపడమ సరయ మణణకసఠ గభసడన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గభసడన
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:20
లస: పప

94-217/535

94-217/538

94-215/1167

94-217/541

10025 NDX0860296
పపరర: శకరరసపడసరద కలనవటట

94-217/536

10028 AP151000417197
పపరర: సరసబశవరరవప ననగస

94-217/539

10031 NDX3150273
పపరర: చచచతనఖ శక మభచనచ

94-217/868

10034 NDX1594937
పపరర: అపరష తననరర

94-214/579

తసడడ:డ సదనశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:30
లస: ససస స
94-214/581

10039 NDX2674018
పపరర: రరధకకషష మమరరస కకఠవరరగ

94-214/757

భరస : ననగరరజ బబవససటట
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:33
లస: ససస స

94-215/1166

భరస : రవ బబబభ కరకక
ఇసటట ననస:82-7-548
వయససస:21
లస: ససస స

10036 NDX1970541
పపరర: జయ ననగరసదడ బబబభ
తషనసగభసటర
తసడడ:డ రమమశ బబబభ తషనసగభసటర
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:31
లస: పప

10042 NDX1594721
పపరర: బబనస బబవససటట

10022 NDX3054145
పపరర: ననగలకడక ననగస

తసడడ:డ చలపతరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545/B
వయససస:47
లస: పప

10037 NDX2408912
పపరర: బబషర షపక

94-214/582

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదచయఖ
ఇసటట ననస:82-7-552
వయససస:70
లస: పప
94-213/818

94-217/531

తసడడ:డ కకషరషరరవప కలనవటట
ఇసటట ననస:82-7-545/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనసపటట
ఇసటట ననస:82-7-551
వయససస:60
లస: పప
94-214/580

10019 NDX0705244
పపరర: వనసకటమసరసననడవప ననగస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:82-7-545/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మభచనచ
ఇసటట ననస:82-7-548
వయససస:47
లస: ససస స

94-217/540 10033 NDX2484780
10032 NDX2484798
పపరర: సరయ పవన కలమలర వవసపత
పపరర: శసకర వనసపటట

10035 NDX1214618
పపరర: బసదస భవరన తననరర

94-217/533

భరస : సరసబశవరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545/B
వయససస:42
లస: ససస స
94-214/578

94-217/528

తసడడ:డ వరశసకరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగ శవపడసరద ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545/A
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545/A
వయససస:52
లస: పప
10029 NDX1886458
పపరర: ననగ ససమతడ మతష
స పలర

94-217/530

తసడడ:డ చదసబర మసచకసటట
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవపడసరదరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545/A
వయససస:47
లస: ససస స
10026 NDX0383992
పపరర: శవపడసరదరరవప ననగస

10018 NDX0135491
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగస

10016 AP151000417196
పపరర: పపషరలవత ననగస

భరస : శసకరరకవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరశసకరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:41
లస: పప
10023 AP151000417199
పపరర: రమలదతవ ననగస

94-217/527

భరస : హనసమసతరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:82-7-545
వయససస:29
లస: పప
10020 NDX0779744
పపరర: సరయ గభరరదత మసచకసటట

10015 NDX0316950
పపరర: వజయలకడక మసచకసటట

94-142/1129
10040 NDX2586550
పపరర: పపడమ సరయ మణణకరసత గభసడన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:20
లస: పప
94-214/583

10043 AP151000411668
పపరర: వజయలకడక బబవశశటట

94-214/584

భరస : సనరఖననరరయణ బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:70
లస: ససస స
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94-214/585

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:41
లస: పప
10047 NDX1233949
పపరర: లతష
స షరవల షపక షపక

94-233/920

10048 NDX0992826
పపరర: రరణభక బతష
స ల బతష
స ల

94-218/213

10051 NDX0989426
పపరర: ననగరన సలలశదద
తలర : లకడక
ఇసటట ననస:82-7|1
వయససస:29
లస: ససస స

10053 NDX0989764
పపరర: మలర కరరరరనరరవప పరలపరరస

10054 AP151000417418
పపరర: మసరసన వల షపక

94-218/215

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-8
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శరనస
ఇసటట ననస:82-8-522
వయససస:67
లస: పప
10059 AP151000417425
పపరర: అననరరధ పలలర సపరటట

94-218/218

94-218/220

94-218/223

తసడడ:డ పరనకరలల కరవటట
ఇసటట ననస:82-8-560
వయససస:49
లస: పప

94-218/216

10063 NDX0976134
పపరర: గరయతడ ఆవపల

10066 NDX2148261
పపరర: జరచబభన షపక

94-218/225

10069 NDX2222289
పపరర: గగపస రతనస కరవటట

94-214/896

10072 NDX1822270
పపరర: నవన అసకకససటట
తసడడ:డ చనన కకసడయఖ అసకకససటట
ఇసటట ననస:82-8-561
వయససస:33
లస: పప

94-218/214

10055 NDX2963437
పపరర: మలబ షపక

94-215/1170

10058 NDX3145158
పపరర: హరరక జరటట

94-217/869

భరస : మభరళ కకషష జరటట
ఇసటట ననస:82-8-525
వయససస:28
లస: ససస స
94-218/219

10061 NDX2658748
పపరర: ననగ శకనవరస బభజర

94-218/761

తసడడ:డ ససబబ రరవప బభజర
ఇసటట ననస:82-8-556-24
వయససస:36
లస: పప
94-218/221

10064 NDX0976241
పపరర: ఆశశక పలలర సపరటట

94-218/222

తసడడ:డ వనసకటరమణ పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-8-559
వయససస:28
లస: పప
94-222/124

10067 NDX2355972
పపరర: శరసత కరవటట

94-218/224

భరస : పవన కలమలర కరవటట
ఇసటట ననస:82-8-560
వయససస:21
లస: ససస స
94-218/226

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:82-8-560
వయససస:23
లస: పప
94-222/126

10052 NDX0989574
పపరర: అరరణ పరలపరరస

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-8-122
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మయ బభ సరహహబ షపక లలట
ఇసటట ననస:82-8-559
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:82-8-560
వయససస:42
లస: ససస స
10071 NDX1232461
పపరర: శకనవరస రరవప కరవటట

10060 AP151000417417
పపరర: రసజజన బ షపక

94-233/922
10049 AP151000447140
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచపప కలసచచపప

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:82-8
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర ఆవపల
ఇసటట ననస:82-8-559
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ కకటట
ఇసటట ననస:82-8-559
వయససస:77
లస: పప
10068 NDX2355956
పపరర: ఆదద లకడక కరవటట

94-218/690

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-8-555
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:82-8-558
వయససస:82
లస: పప
10065 AP151000417424
పపరర: పడసరదరరవప కకటట

10057 NDX3145646
పపరర: మభరళ కకషష జరటట

94-214/587

భరస : మసగయఖ కలసచచపప
ఇసటట ననస:82-7-697
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జరటట
ఇసటట ననస:82-8-525
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప పలలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-8-539
వయససస:47
లస: ససస స
10062 MLJ3306057
పపరర: శశషగరరరరరవప మమడడశశటట

94-233/921

తసడడ:డ సరబబబన షపక
ఇసటట ననస:82-8-55
వయససస:52
లస: పప
94-218/217

10046 NDX2457919
పపరర: కరమలకడ వనసపరటట

భరస : శసకర వనసపరటట
ఇసటట ననస:82-7-571
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-7-647
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కకసడ ననయభడడ తపసలన
ఇసటట ననస:82-7-731 1/6 LAIN
వయససస:75
లస: పప

10056 AP151000417378
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప శరనస

94-214/586

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-7-553
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ఖరఖరరలలర షపక
ఇసటట ననస:82-7-633
వయససస:31
లస: పప
10050 NDX2365336
పపరర: పడజజపత ననయభడడ తపసలన

10045 AP151000411228
పపరర: సనరఖననరరయణ బబవశశటట

10070 NDX2355949
పపరర: పవన కలమలర కరవటట

94-218/227

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:82-8-560
వయససస:28
లస: పప
94-218/228

10073 NDX1822312
పపరర: చనన కకసడయఖ అసకకససటట

94-218/229

తసడడ:డ మలలల కకసడయఖ అసకకససటట
ఇసటట ననస:82-8-561
వయససస:60
లస: పప
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94-218/929

భరస : కకడయఖ అనకసపత
ఇసటట ననస:82-8-561
వయససస:50
లస: ససస స
10077 AP151000417428
పపరర: వనసకరయమక బసడడ

94-218/232

94-218/236

94-218/239

94-218/242

10082 NDX0976126
పపరర: ఫణణబబబభ జరటట

94-218/238

తసడడ:డ పడసరద జరటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:26
లస: పప
94-218/240

10085 NDX1836412
పపరర: రరజఖలకడక జరటట

94-218/241

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ జరటట
ఇసటట ననస:82-8-565
వయససస:37
లస: ససస స
94-218/243

10088 NDX1367903
పపరర: వవసకట రరజఖ లకడక అలర సపలర

94-218/244

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:82-8-566
వయససస:30
లస: ససస స
94-218/930

10091 NDX2831634
పపరర: ననగ వనసకట శవ ససబబ
రరయభడడ సప మభ
తసడడ:డ ఈశశర రరవప సప మభ
ఇసటట ననస:82-8-566
వయససస:44
లస: పప

94-218/931

94-218/932

10093 NDX2222404
పపరర: శవ పసడయల పరతకకట

94-218/246

10094 NDX0326116
పపరర: ఉమలదతన తననరరక

94-218/247

భరస : గగపస కకషష పరతకకట
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:23
లస: ససస స
94-218/248

10096 NDX1367895
పపరర: అలర సపలర ససతన మహ లకడక

భరస : శవరజ తననరరక
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:42
లస: ససస స
94-218/249

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:59
లస: ససస స
94-218/251

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:62
లస: పప
10101 AP151000417433
పపరర: శరసతకలమలరర పతస పరటట

10087 MLJ3307063
పపరర: లకడకననరరయణ జరటట

94-218/235

10090 NDX2831832
పపరర: గగగరరబ ససతనరమననరన దతవ
సప మభ
భరస : ఈశశర రరవప సప మభ
ఇసటట ననస:82-8-566
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరతకకట
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:50
లస: ససస స
10098 NDX1372739
పపరర: అలర సపలర చసదడ శశఖర

10084 NDX0134833
పపరర: పడసరద జరటట

10079 NDX2222586
పపరర: రమలదతవ అగరసశశటట

94-218/245

భరస : ససబబరరయభడడ సప మభ
ఇసటట ననస:82-8-566
వయససస:39
లస: ససస స
10095 NDX0309328
పపరర: నరకల పరతకకట

94-218/237

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:82-8-565
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:82-8-566
వయససస:33
లస: పప
10092 NDX2946127
పపరర: దసరర సప మభ

10081 NDX2222297
పపరర: తడననధ అగరసశశటట

94-218/231

భరస : రమలదతవ అగరమససటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:61
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ జరటట
ఇసటట ననస:82-8-565
వయససస:52
లస: ససస స
10089 NDX1372721
పపరర: అలర సపలర శకకరసత

94-218/233

తసడడ:డ ననగరరజ అగరసశశటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ అగరసశశటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:54
లస: పప
10086 NDX0686105
పపరర: శవననగరశశరర జరటట

10078 NDX1973115
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగల

10076 NDX1973099
పపరర: పరరశత దతవ గగల

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:82-8-562
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:82-8-562
వయససస:45
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-564
వయససస:51
లస: ససస స
10083 NDX2222594
పపరర: ననగరరజ అగరసశశటట

94-218/230

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:82-8-562
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-8-562
వయససస:57
లస: ససస స
10080 NDX0136341
పపరర: పరరశత జరటట

10075 NDX2186337
పపరర: యలమన వదనఖ గగల

94-218/254

తసడడ:డ సరయ వనసకట వర రరఘవరరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:82-8-568
వయససస:57
లస: పప

10099 NDX1836925
పపరర: గరయతడ దతవ పడతసపరటట

10097 NDX0326074
పపరర: శవరజ తననరరక

94-218/250

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరరక
ఇసటట ననస:82-8-567
వయససస:50
లస: పప
94-218/252

10100 NDX1836438
పపరర: ఉదయ శక పడతసపరటట

94-218/253

తసడడ:డ సరయ వనసకట వర రరఘవ రరవప పడతస
ఇసటట ననస:82-8-568
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయ వనసకట వర రరఘవ రరవప పడతసపర
ఇసటట ననస:82-8-568
వయససస:39
లస: ససస స

94-218/255
10102 MLJ1862499
పపరర: సరయ వనసకట వర రరఘవరరవప
పతస పరటట
తసడడ:డ వనసకటకలటటసబరరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:82-8-568
వయససస:62
లస: పప

10103 AP151000417434
పపరర: అరరణ కలమలరర పరలకరయల

94-218/256

భరస : పపనననరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:82-8-568/1
వయససస:52
లస: ససస స
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10104 MLJ3307154
పపరర: భబనసపడసరద పరలకరయల

94-218/257

తసడడ:డ పపనననరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:82-8-568/1
వయససస:34
లస: పప
10107 NDX0753525
పపరర: దసరరరరరవప గటబట�

94-218/260

94-217/870

94-222/127

94-218/262

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:82-8-573
వయససస:41
లస: ససస స
10119 NDX0479865
పపరర: ధనలకడక బసడనరర

94-218/264

94-218/266

94-222/85

భరస : వనసకయఖ లలట పసలర కరర
ఇసటట ననస:82-8-578
వయససస:64
లస: ససస స

94-222/157

94-218/715

10112 NDX2802940
పపరర: అరచన గగగరనవన గగగరనవన

94-217/872

10115 NDX2452779
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

94-222/158

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-8-570, NEAR RAMALAYAM
వయససస:26
లస: పప

10117 NDX0479873
పపరర: మసరసన రరవప బసడనరర

10118 NDX2159201
పపరర: ససవర రరడడడ కలసడనరర

94-218/263

10120 NDX2038181
పపరర: శకనస బసడనరర

10123 NDX0989434
పపరర: ననగలకడక కలసదసరరస

10126 NDX2221976
పపరర: పసడయభయలసక ఎలశశటట

10129 NDX0130559
పపరర: రరణభకర దతవ� కతకరల�

10132 NDX1973354
పపరర: వనయ కలమలర పసలర కరర
తసడడ:డ ససత రరమయఖ పసలర కరర
ఇసటట ననస:82-8-578
వయససస:24
లస: పప

94-222/128

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలసడనరర
ఇసటట ననస:82-8-573
వయససస:63
లస: పప
94-218/265

10121 NDX3153558
పపరర: ససగభణ చలర

94-218/934

తసడడ:డ దసరర పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-8-574
వయససస:29
లస: ససస స
94-218/267

10124 NDX0989384
పపరర: ఇసదదర కలసదసరరస

94-218/268

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:82-8-575
వయససస:51
లస: ససస స
94-214/588

10127 NDX0326736
పపరర: మలధవ లత� ఏలశశటట �

94-218/269

భరస : రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-576
వయససస:43
లస: ససస స
94-218/270

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-8-578
వయససస:39
లస: ససస స
94-218/272

94-218/933

భరస : ననగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:82-8-570, NEAR RAMALAYAM
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : మలధవ ఎలశశటట
ఇసటట ననస:82-8-576
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:82-8 576
వయససస:47
లస: పప
10131 NDX1802181
పపరర: ససబబబయమక పసలర కరర

10114 NDX2452720
పపరర: షబన షపక

10109 NDX2795771
పపరర: మలధవ రరవప గటబట

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష గగగరనవన
ఇసటట ననస:82-8-570
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:82-8-575
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చననపసచచయఖ తడవరరస
ఇసటట ననస:82-8-575
వయససస:33
లస: ససస స
10128 NDX1457846
పపరర: రమణ రరవప ఏలశశటట ఎలశశటట

94-217/871

తసడడ:డ గసటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:82-8-574
వయససస:51
లస: పప

తలర : ఇసదదరర
ఇసటట ననస:82-8-575
వయససస:26
లస: ససస స
10125 NDX2533230
పపరర: వనసకట లకడక తడవరరస

10111 NDX2908622
పపరర: పదనకవత మమదరమమటర

94-218/259

తసడడ:డ పప తష రరజ గటబట
ఇసటట ననస:82-8-569
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:82-8-573
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:82-8-574
వయససస:41
లస: ససస స
10122 NDX1215953
పపరర: లకడకకలమలరర కసదసరరరశ

94-218/261

భరస : ననగరశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:82-8-570
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప జపనన
ఇసటట ననస:82-8-570
వయససస:62
లస: ససస స
10116 NDX0479881
పపరర: ననగమణణ బసడనరర

10108 NDX0753541
పపరర: మలధవరరవప గటట

10106 NDX0753582
పపరర: వరమక గటబట� gatta

భరస : మలధవరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-569
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ గటట
ఇసటట ననస:82-8-569
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:82-8-570
వయససస:62
లస: పప
10113 NDX0155044
పపరర: చటటటమక జపనన

94-218/258

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:82-8-569
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-569
వయససస:36
లస: పప
10110 NDX2908804
పపరర: ననగరశశర రరవప మమదరమమటర

10105 NDX1566894
పపరర: లకడక దసరర గటబట

10130 NDX2133221
పపరర: దసరర ఈశశరర పసలర కరర

94-218/271

భరస : ససతనరరమయఖ పసలర కరర
ఇసటట ననస:82-8-578
వయససస:50
లస: ససస స
94-218/273

10133 NDX1801803
పపరర: నవన కలమలర పసలర కరర

94-218/274

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పసలర కరర
ఇసటట ననస:82-8-578
వయససస:26
లస: పప
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94-222/129

తసడడ:డ రరయనన ననగగతష
ఇసటట ననస:82-8-579
వయససస:76
లస: పప

10135 NDX0138925
పపరర: ఉమలదతవ గగల

భరస : శశభ మభఖరరర గగల
ఇసటట ననస:82-8-580
వయససస:46
లస: ససస స

10137 NDX0146480
పపరర: శశభబ మభఖరరర గగల

94-222/132

తసడడ:డ ఈశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:82-8-580
వయససస:57
లస: పప
10140 NDX2002913
పపరర: గగపరల కకషష సరయ పడతపరటట

94-148/197

10138 NDX1184092
పపరర: అననష పడతస పర టట

94-215/1172

94-217/544

తలర : ససచదమక తతట
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:37
లస: పప
94-218/838

తసడడ:డ చనయఖ
ఇసటట ననస:82-8-592/2
వయససస:36
లస: పప

94-218/935

10150 MLJ3306834
పపరర: పదకజ తతట

10153 MLJ3307113
పపరర: మసరసన రరవప తతట

10156 NDX2676500
పపరర: ననగరశశర రరవప మమదరమమటర

94-218/275

94-208/1124

10159 NDX1457960
పపరర: చకకపరణణ మదనదల

10145 NDX2892800
పపరర: షపక ఆష

94-99/855

10148 NDX2814788
పపరర: లకడక జనప

94-218/936

భరస : శవ కలలఖణ జనప
ఇసటట ననస:82-8-586
వయససస:21
లస: ససస స
94-217/545

10151 MLJ3306826
పపరర: ననగలకడక తతటపపల

94-217/546

భరస : సరసబశవరరవప తతటపపల
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:48
లస: ససస స
94-217/548

10154 NDX0885483
పపరర: కకటటశశరరవప తతట

94-217/549

తలర : ససచదమక తతట
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:43
లస: పప
94-214/759

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:82-8-590
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వ.యస.సరయబబబభ చనపల
ఇసటట ననస:82-8-592
వయససస:47
లస: ససస స
10161 NDX2676278
పపరర: రరమభ సరవత

10147 NDX3035292
పపరర: షపక ససభబన

94-217/543

భరస : షపక హహసపన
ఇసటట ననస:82-8-585
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ తతట
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటష జనప
ఇసటట ననస:82-08-587
వయససస:21
లస: ససస స
10158 MLJ0811554
పపరర: శకవలర మదదల

94-222/134

భరస : కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:38
లస: ససస స
94-217/547

94-148/195
10139 NDX1184050
పపరర: గరరరధర పవన కలమలర పడతసపరటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప కనమలర పపడడ
ఇసటట ననస:82-8-582
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక ఖససస
ఇసటట ననస:82-8-585
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : mastanrao తతట
ఇసటట ననస:82-8-587
వయససస:38
లస: ససస స

10155 NDX2891778
పపరర: ననగ తడవవణణ జనప

94-217/542

తసడడ:డ బబబభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-8-584
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఖససస
ఇసటట ననస:82-8-585
వయససస:33
లస: పప

10152 MLJ3306511
పపరర: పడసరద తతట

94-148/192

10142 MLJ3306784
పపరర: ఏడడకకసడలల కనమలర పపడడ

10144 NDX0143727
పపరర: ససభబన షపక

10149 MLJ3307121
పపరర: అరరణ తతట

తసడడ:డ లసగయఖ పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:82-8-580
వయససస:34
లస: పప

10141 MLJ3306677
పపరర: సరవతడ కనమలర పపడడ

10143 NDX0150672
పపరర: ఉహఖన బ షపక
భరస : హహమలస షపక
ఇసటట ననస:82-8-584
వయససస:44
లస: ససస స

94-222/131

తసడడ:డ గగపరల కకకషష సరయ పడతస పరటట
ఇసటట ననస:82-8-581
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కనమలర పపడడ
ఇసటట ననస:82-8-582
వయససస:39
లస: ససస స

94-222/133

10136 NDX1286723
పపరర: రరమభ పలలర బబ యన

భరస : గరరరధర పవన కలమలర పడతస పరటట
ఇసటట ననస:82-8-581
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కలటటసబ రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:82-8-581
వయససస:73
లస: పప

10146 NDX3134079
పపరర: షపక హహసపన

94-222/130

10157 NDX2670198
పపరర: పదనకవత మమదరమమటర

94-214/760

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-8-590
వయససస:53
లస: ససస స
94-218/276

10160 NDX2064251
పపరర: చచచతనఖ రఘభ రరస మదనదల

94-218/277

తసడడ:డ వనసకట శశషష సరయబబబబ మదనదల
ఇసటట ననస:82-8-592
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశష సరయ బబబభ మదనదల
ఇసటట ననస:82-8-592
వయససస:25
లస: పప

10162 NDX2676328
పపరర: జజఖత సబబవథ

10163 NDX1215805
పపరర: రసగమక కలలగభసట

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:82-8-592/2
వయససస:28
లస: ససస స

94-217/738

94-217/550

భరస : రమణ కలలగభసట
ఇసటట ననస:82-8-593
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: రమణ కలలగభసట
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94-217/551

తసడడ:డ కలమలర సరశమ కలలగభసట
ఇసటట ననస:82-8-593
వయససస:43
లస: పప
10167 MLJ1863539
పపరర: అసజమక� బసగరరర�

94-214/590

94-217/554

94-214/593

94-217/555

తసడడ:డ అనసతయఖ యరకగగసడ
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:34
లస: పప

10174 NDX0967869
పపరర: సతఖననరరయణ వతష
స లకరర

10177 NDX1939794
పపరర: ససబబ లకడక యరకగగసడ

10180 NDX0719021
పపరర: ననగరసదడమమళ జమకలమడడగభ

94-217/873 10183 NDX2885879
10182 NDX2885796
పపరర: జమకలమడక వనసకట ననగ లకడక
పపరర: జమకలమడక లకడక శక హరరత

10185 NDX1215516
పపరర: అజమభలలర

94-217/561

తసడడ:డ కరరమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-8-599
వయససస:27
లస: పప
10188 NDX2473825
పపరర: శక లకడక రరజరశశరర వనలరసకక
భరస : శశషగరరరరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:28
లస: ససస స
10191 NDX0480673
పపరర: వనలరసకక తరరమల రరవప
తసడడ:డ వనలరసకక భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:34
లస: పప

94-214/594

94-217/556

10175 NDX0967166
పపరర: రరమలరరవప వతష
స లకరర

94-214/595

10178 NDX1889072
పపరర: శక లకడక బరస

94-217/557

భరస : పడసరదరరవప బరస
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:69
లస: ససస స
94-217/559

94-217/874

10181 NDX2120657
పపరర: గభరర పడసరద బరస

94-217/560

తసడడ:డ గగవసదస బరస
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:54
లస: పప
10184 NDX1884478
పపరర: లలత చమలదదనన

94-222/135

తలర : జమకలమడక వనసకట ననగ లకడక
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వర వనసకటటశశరరర చమలదదనన
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:32
లస: ససస స

10186 NDX1215524
పపరర: ఫసచమభలలర సయఖద

10187 NDX1778598
పపరర: కరగమభలలర సయఖద

94-217/562

10189 AP151000417162
పపరర: పసచచమక యలర సపరటట

10192 NDX1476382
పపరర: ససపపరష మక వనలరసకక
భరస : భబసకరరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:59
లస: ససస స

94-217/563

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:82-8-599
వయససస:59
లస: పప
94-217/565

భరస : వరరసరశమ యలర సపరటట
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:52
లస: ససస స
94-217/567

94-214/592

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కరరమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-8-599
వయససస:33
లస: పప
94-217/564

94-217/553

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప జమకలమడడగభ
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సప డడశశటట వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:40
లస: ససస స

10169 NDX0316307
పపరర: సరసశత చగడడశశటట

94-214/591 10172 NDX0125369
10171 NDX0967901
పపరర: ననగ వనసకట భవరన వతష
పపరర: ససబబమక వతషలకరర
స లకరర

భరస : అనసతయఖ యరకగగనద
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:54
లస: ససస స
94-217/558

94-214/589

భరస : వనసకట రరమయఖ చగడడశశటట
ఇసటట ననస:82-8-597
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప యరకగగసడ
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:28
లస: ససస స
10179 NDX1778713
పపరర: ససబబ రరవప యరకగగసడ

94-217/552

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-8-598
వయససస:29
లస: పప
10176 NDX1889056
పపరర: కలలఖణణ యరకగగసడ

10168 NDX1476564
పపరర: లకడకపరరశత పరతకకటటట

10166 MLJ1861509
పపరర: వజయశక బసగరరర

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:82-8-596
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ పరతకకటటట
ఇసటట ననస:82-8-597
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశరరడడడ పరతకకటటట
ఇసటట ననస:82-8-597
వయససస:34
లస: పప
10173 NDX0122374
పపరర: రమమశ వతష
స లకరర

94-218/278

తసడడ:డ రరసపడసరద ఆలకలసట
ఇసటట ననస:82-8-595
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-596
వయససస:68
లస: ససస స
10170 NDX0131086
పపరర: శకనవరసరరడడడ పరతకకటటట

10165 NDX1973990
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలకలసట

10190 NDX0480699
పపరర: శశషగరరరరరవప వనలరసకక

94-217/566

తసడడ:డ భబసకర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:32
లస: పప
94-218/279

10193 NDX1476366
పపరర: బడహమణనచనరగ వనలరసకక

94-218/280

తసడడ:డ భబసకర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:38
లస: పప
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94-218/281

తసడడ:డ భబసకర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:41
లస: పప
10197 NDX1515503
పపరర: భబసకర రరవప వనలరసకక

94-222/138

94-222/140

94-218/716

94-222/143

94-218/937

తసడడ:డ శకనవరస భతషలల
ఇసటట ననస:82-8-603
వయససస:23
లస: ససస స
10212 NDX2510147
పపరర: ఫసచరగజ షసచక

94-237/743

భరస : ఇమలమ న షసచక
ఇసటట ననస:82-8-604
వయససస:31
లస: ససస స
10215 NDX0989269
పపరర: శవశసకర నకరక nakka

94-218/286

10204 NDX0139964
పపరర: లకడక నరసససహ వడచడపలర

10207 NDX2281251
పపరర: ససధఖ రరణణ గభసడడ

94-222/147

94-222/141

94-222/139

10202 NDX0136051
పపరర: ఫరతమల� షపక�

94-218/282

10205 NDX1286699
పపరర: అమకయఖ కకసదపరతతరర

94-218/283

10208 NDX2700235
పపరర: వనసకయమక కకసడపరటటరర

తసడడ:డ శకనస గభసడడ
ఇసటట ననస:82-8-602 SAMPATH NAGAR
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమకయఖ కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:82-8-603
వయససస:44
లస: ససస స

10210 NDX1632166
పపరర: శరరద మదన
ద రర

10211 NDX1883975
పపరర: మహహష ఏలకరర

94-222/144

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:82-8-604
వయససస:30
లస: పప

10213 NDX0131359
పపరర: ధనలకడక� నకరక�

10214 NDX1801209
పపరర: మణణమక నకక

94-218/284

10219 NDX2221992
పపరర: నగరరనన ఎరకబబ తషల

10222 NDX0379628
పపరర: హనసమసతరరవప�
యరకబబ తషల�
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-607
వయససస:50
లస: పప

94-217/739

94-222/145

భరస : శకనవరస పవన కలమలర మదన
ద రర
ఇసటట ననస:82-8-603/1
వయససస:38
లస: ససస స

10216 NDX0374397
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� నకరక�

94-222/142

తసడడ:డ అసకమక కకసదపరతతరర
ఇసటట ననస:82-8-602
వయససస:47
లస: పప

94-218/285

భరస : జసగయఖ నకక
ఇసటట ననస:82-8-605
వయససస:60
లస: ససస స
94-218/287

10217 NDX1973057
పపరర: పసదన జసగయఖ నకక

94-218/288

తసడడ:డ లసగయఖ నకక
ఇసటట ననస:82-8-605
వయససస:73
లస: పప
94-214/596

10220 NDX0326744
పపరర: వనసకట ససబబమక�
యరకబబ తషల�
భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-607
వయససస:44
లస: ససస స

94-218/289

94-218/291

10223 NDX1517574
పపరర: శవ ననగ రరణణ యయరకబబ తషల

94-222/148

తలర : ససబబబయమక యలరబబ తషల
ఇసటట ననస:82-8-607
వయససస:29
లస: పప
94-218/290

10199 NDX1286749
పపరర: రరజవన సయఖద

భరస : ననర హహసపసన�
ఇసటట ననస:82-8-602
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద జసగయఖ�
ఇసటట ననస:82-8- 605
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-8-606
వయససస:33
లస: పప
10221 NDX0379503
పపరర: వరరసజనవయభలల�
యరకబబ తషల�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-607
వయససస:30
లస: పప

94-214/897

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:82-8-605
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద జసగయఖ
ఇసటట ననస:82-8-605
వయససస:32
లస: పప
10218 NDX1527409
పపరర: శకకరనస తననరర

10201 NDX3032950
పపరర: పదనకవత గభసడడ

94-222/137

భరస : ఫసచమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-8-601
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరలరరవప వడచడపలర
ఇసటట ననస:82-8-602
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ నకక
ఇసటట ననస:82-8-602
వయససస:66
లస: పప
10209 NDX2821767
పపరర: వనసకట లకడక భతషలల

94-217/568

భరస : శకనవరసరరవప గభసడడ
ఇసటట ననస:82-8-602
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననర హహసపసన�
ఇసటట ననస:82-8 602
వయససస:31
లస: ససస స
10206 NDX0143842
పపరర: చనన జసగయఖ నకక

10198 NDX2119221
పపరర: రరషక షపక

10196 NDX1515487
పపరర: ససనతన వనలరసకక

భరస : పడసరదరరవ వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-8-601
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-8-601
వయససస:55
లస: ససస స
10203 NDX0131896
పపరర: గగసఖ� షపక�

94-222/136

భరస : తరరమల రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమణనచనరగ వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-8-600
వయససస:69
లస: పప
10200 NDX1286673
పపరర: జరచతషన సయఖద

10195 NDX2466142
పపరర: శరగష వనలరసకక

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యయరకబబ తషల
ఇసటట ననస:82-8-607
వయససస:54
లస: ససస స
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10224 NDX1617838
పపరర: మసరసనమక మలరరకసటట

94-218/292

భరస : రరమభలల లలట మలరరకసటట
ఇసటట ననస:82-8-608
వయససస:68
లస: ససస స
10227 NDX2839975
పపరర: లకడక రరజఖస దతగరలల

94-217/875

94-218/295

94-218/298

94-218/301

తసడడ:డ రరజజరరవప మలదనసస
ఇసటట ననస:82-8-610/1
వయససస:39
లస: ససస స
10242 AP151000417729
పపరర: వరలకడక జరటట
భరస : కరశవశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:47
లస: ససస స
10245 MLJ3307006
పపరర: ననగరశశరమక జరటట

94-218/309

తసడడ:డ రరమలరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:55
లస: పప

10237 NDX1261841
పపరర: ఆసజనవయభలల మమరరకపలర

10240 NDX0975748
పపరర: లకడక పడసనన జరటట

10243 AP151000417732
పపరర: వజయలకడక జరటట

10246 NDX1392091
పపరర: జయలకడక యసగలశశటట

94-218/312

10249 AP151000417393
పపరర: శకనవరసరరవప జరటట

94-218/302

10252 NDX2815371
పపరర: మహన రరవప జరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:22
లస: పప

10235 NDX1801514
పపరర: గగపసననథ మమరరకసపలర

94-218/300

10238 NDX2222529
పపరర: వససదతవరర కకతస వరరర

94-218/303

తసడడ:డ రరధన కకషష మమరరస కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:49
లస: పప
94-218/304

10241 AP151000417728
పపరర: అరరణ జరటట

94-218/305

భరస : శకనవరసరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:41
లస: ససస స
94-218/307

10244 AP151000417730
పపరర: శరసతమక జరటట

94-218/308

భరస : వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:72
లస: ససస స
94-218/310

10247 NDX0479063
పపరర: ఫణణ కలమలర జరటట

94-218/311

తసడడ:డ భబసకరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:30
లస: పప
94-218/313

తసడడ:డ రరమలరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:45
లస: పప
94-218/315

94-218/297

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల మమరరకసపలర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:25
లస: పప

భరస : వరసరశమ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశశశశశరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:30
లస: పప
10251 AP151000417430
పపరర: కరశ వశశశశశర రరవప జరటట

94-218/299

భరస : భబసకరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:72
లస: ససస స
10248 NDX0975706
పపరర: అశశక కలమలర జరటట

10234 NDX2222305
పపరర: మహహష బబబభ మమరరకరసపలర

94-218/294

భరస : వరససదతవరరవప కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశశశశరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:28
లస: ససస స
94-218/306

10229 NDX1261932
పపరర: అరరణన కలమలరగ డతగల

94-218/296 10232 NDX2222511
10231 NDX2222537
పపరర: శవ ననగ సరయ లకడక కకతస వరరర
పపరర: సశరరప రరణణ కకతస వరరర

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరకరసపలర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:47
లస: పప
94-222/149

94-215/618

భరస : మరరకడతయభలల
ఇసటట ననస:82-8-609
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల మమరరకరసపలర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:47
లస: పప
10239 NDX0867564
పపరర: ససనతన మలదనసస

94-217/876

తసడడ:డ వరససదతవరరవప కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆజనయభలల మమరరకరసపలర
ఇసటట ననస:82-8-610
వయససస:43
లస: ససస స
10236 NDX2222503
పపరర: రమమష బబబభ కకతస వరరర

10228 NDX2839637
పపరర: ససనత కనకస

10226 NDX1259076
పపరర: చనవర వనసకట ససనత

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:82-8-609
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-8-609
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమకరరవ
ఇసటట ననస:82-8-609
వయససస:42
లస: పప
10233 NDX1261833
పపరర: వవసకట రమన మమరరకకనపలర

94-218/293

తసడడ:డ రరమభలల లలట మలరరకసటట
ఇసటట ననస:82-8-608
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకమ రరవప
ఇసటట ననస:82-8-609
వయససస:62
లస: ససస స
10230 NDX1261890
పపరర: మమరరకలసడడఉలక దతగరలల

10225 NDX1617937
పపరర: మసరసన రరవప మలరరకసటట

10250 NDX0368001
పపరర: భబసకరరరవప జరటట

94-218/314

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:82-8-612
వయససస:52
లస: పప
94-218/938

10253 NDX0686048
పపరర: అరరణ జరటట

94-218/316

భరస : హరరకకషష జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:35
లస: ససస స
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94-218/317

భరస : మహనరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:57
లస: ససస స
10257 NDX0975193
పపరర: ననగలకడక జరటట

94-218/740

94-222/152

94-218/321

94-218/324

94-218/327

94-218/330

భరస : శకనవరసరరవప బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-8-618
వయససస:34
లస: ససస స
10275 AP151000417402
పపరర: రరజజరరవప మలధననస

94-218/333

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-8-620
వయససస:29
లస: పప
10281 NDX2355576
పపరర: ఉమ తననరర
భరస : ససబబ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-9-477/2
వయససస:40
లస: ససస స

10262 NDX2379493
పపరర: లలవణఖ వపలర

94-218/320

10267 AP151000417400
పపరర: సరమలమ జఖస మభతస

94-218/325

94-218/328

10273 NDX0975789
పపరర: ససతమక బబవశశటట

94-218/331

10279 AP151000417403
పపరర: ధనమసమక మలధననస

10282 NDX2355550
పపరర: తరరపత రరవప తననరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-9-477/2
వయససస:24
లస: పప

10268 AP151000417399
పపరర: శకనవరసరరమలరరవప మభతస

94-218/326

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మభతస
ఇసటట ననస:82-8-615
వయససస:46
లస: పప

10270 NDX2379634
పపరర: మధస వనసకట సరయననథ
యసగలశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:82-8-617
వయససస:23
లస: పప

10276 NDX3267366
పపరర: తతజశశ సప మభ

94-218/323

తసడడ:డ పసచననదస మభనగరల
ఇసటట ననస:82-8-614
వయససస:43
లస: పప

10271 NDX0479089
పపరర: శకనవరసరరవప యసగలశశటట

94-218/329

తసడడ:డ వరరసరశమ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:82-8-617
వయససస:49
లస: పప
10274 NDX0975664
పపరర: శకనవరసరరవప బబవశశటట

94-218/332

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-8-618
వయససస:36
లస: పప
94-214/963

10277 NDX3267382
పపరర: వవణభ వపర

94-214/964

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప వపర
ఇసటట ననస:82-8-620
వయససస:41
లస: పప
94-218/335

భరస : రరజజరరవప మలధననస
ఇసటట ననస:82-8-719
వయససస:52
లస: ససస స
94-217/570

94-222/151

94-218/322 10265 NDX0479022
10264 NDX1906694
పపరర: ననగ పరమమశశర రరవప మభనగరల
పపరర: శవ మభనగరల

భరస : వవణభ వపర
ఇసటట ననస:82-8-620
వయససస:30
లస: ససస స
94-218/334

10259 NDX1205418
పపరర: ననగలకడక జరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:82-8-614
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప బబవశశటట
ఇసటట ననస:82-8-618
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:82-8-619
వయససస:62
లస: పప
10278 NDX0478206
పపరర: హరగసదడ వకకలగడడ �

94-217/569

భరస : వనసకటటశశరరరవప మభతస
ఇసటట ననస:82-8-615
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:82-8-617
వయససస:42
లస: ససస స
10272 NDX0975755
పపరర: జయలకడక బబవశశటట

10261 NDX1579368
పపరర: ససథన వపలర

94-218/319

భరస : శరఖమ సససదర జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మభనగరల
ఇసటట ననస:82-8-614
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరమలరరవప మభతస
ఇసటట ననస:82-8-615
వయససస:43
లస: ససస స
10269 NDX0479113
పపరర: శకదతవ యసగలశశటట

94-222/150

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:82-8-614
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ మభనగరల మభనగరల
ఇసటట ననస:82-8-614
వయససస:40
లస: ససస స
10266 NDX0479048
పపరర: సతఖకలమలరర మభతస

10258 NDX0140475
పపరర: శకవలర గసపవరపప

10256 AP151000417395
పపరర: శరఖససససదరరరవప జరటట

తసడడ:డ మహనరరవ జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:43
లస: పప

భరస : గగపసకకషష� గసపవరపప
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశశశశశర రరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:29
లస: పప
10263 NDX0479006
పపరర: లకడక మభనగరల

94-218/318

తసడడ:డ మహనరరవప జరటట
ఇసటట ననస:82-8-613
వయససస:40
లస: పప

భరస : శరఖమసససదరస
ఇసటట ననస:82\8\613
వయససస:40
లస: ససస స
10260 NDX0785824
పపరర: అశశక కలమలర జరటట

10255 AP151000417739
పపరర: హరరకకషష జరటట

10280 NDX2831725
పపరర: శవ కరశవపలల పరపతతత

94-218/942

తసడడ:డ చననయఖ పరపతతత
ఇసటట ననస:82-9-64
వయససస:38
లస: పప
94-217/571

10283 NDX2355626
పపరర: రరమమశశరర కరశనకకట

94-217/572

భరస : మసరసన రరవప కరశనకకట
ఇసటట ననస:82-9-477/3
వయససస:52
లస: ససస స
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10284 NDX2355592
పపరర: మసరసన రరవప కరశనకకట

94-217/573

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-9-477/3
వయససస:66
లస: పప
10287 NDX2379873
పపరర: శసకర లసకపలర

94-217/576

94-218/336

భరస : ససరఖ పడకరశరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:82-9-621
వయససస:38
లస: ససస స
10293 NDX1382472
పపరర: సడవసత తతకకచచనచ

94-218/339

94-218/342

94-218/345

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-9-626
వయససస:56
లస: ససస స
10305 NDX2663565
పపరర: రరజరశ బబత

94-218/762

భరస : బబలచసదడశశఖర యలర మసద
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:40
లస: ససస స

10297 NDX1382506
పపరర: అననష శవరరతడ

10300 NDX2172757
పపరర: ససధఖ రరణణ పలలర శశటట

10303 NDX0478180
పపరర: శకనవరసరరవప తచడరపప

10306 NDX1973032
పపరర: ననగ పడసనన జజఖత రరచకకసడ

94-218/352

94-218/340

10295 NDX1382571
పపరర: ననగరరజ నసడనరర

94-218/341

తసడడ:డ తడననధ రరజ
ఇసటట ననస:82-9-623
వయససస:31
లస: పప
94-218/343

10298 NDX1382514
పపరర: సరమలమ జఖస శవరరతడ

94-218/344

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:82-9-624
వయససస:67
లస: ససస స
94-218/346

10301 NDX2172765
పపరర: ససబభబలల పలలర శశటట

94-218/347

భరస : రరమలరరవప పలలర శశటట
ఇసటట ననస:82-9-625
వయససస:51
లస: ససస స
94-218/349

10304 NDX0135400
పపరర: వనసకట పపరష సరయ రరస�
తచడరపప�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-9 626
వయససస:34
లస: ససస స

94-218/717

94-218/350

10307 NDX1973016
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరసకకసడన

94-218/351

తసడడ:డ సరసబయఖ బబలరస కకసడన
ఇసటట ననస:82-9-627
వయససస:29
లస: పప

94-218/353 10310 NDX0555417
10309 NDX1457986
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలర మసదల
పపరర: కకటటశశరరరవప యలర మసదల�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:37
లస: పప
94-222/159

10312 NDX0313999
పపరర: ననగలకడక యలర మసద
భరస : కకటటశశర రరవప యలర మసద
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:60
లస: ససస స

94-218/338

భరస : ససబబబరరజ బభకకరరజ
ఇసటట ననస:82-9-622
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ srinivasrao బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-9-627
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:32
లస: ససస స
10311 NDX0314005
పపరర: గరయతడ యలర మసద

10292 AP151000417489
పపరర: వనసకటరరజ బభకకరరజ

94-218/337

తసడడ:డ సనరఖ ననరరయణ తచడరపప
ఇసటట ననస:82-9-626
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప బబత
ఇసటట ననస:82-9-626
వయససస:20
లస: పప
10308 NDX1215888
పపరర: నళన యలర మసదల

10291 NDX0976043
పపరర: ససరఖ పడకరశరరవప బచసచ

10294 NDX1382548
పపరర: శవ కలమలరర నసడనరర

94-217/575

94-217/578

భరస : శకనవరస రరవప వనళర ళల
ఇసటట ననస:82-9-479/7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప పలలర శశటట
ఇసటట ననస:82-9-625
వయససస:23
లస: ససస స
94-218/348

10289 NDX2355816
పపరర: అనస రరధ వనళర ళల

తసడడ:డ రరస మహన రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:82-9-477/9
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-624
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శవరరతడ
ఇసటట ననస:82-9-624
వయససస:34
లస: పప
10302 NDX0130245
పపరర: ననగ మలలర శశరర తచడరపప

94-217/577

భరస : తడననధ రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:82-9-623
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమననధ రరజ
ఇసటట ననస:82-9-623
వయససస:62
లస: పప
10299 NDX1382498
పపరర: వనసకయఖ శవరరతడ

10288 NDX1888934
పపరర: సరయ రరస కళళఖణస

10286 NDX2355824
పపరర: జమర బబషర సయఖద

తసడడ:డ చతససస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-477/5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల బచసచ
ఇసటట ననస:82-9-621
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరజ
ఇసటట ననస:82-9-623
వయససస:30
లస: ససస స
10296 NDX1382589
పపరర: తడననధ రరజ నసడనరర

94-217/574

భరస : సరసబబడజఖస గభజరటట
ఇసటట ననస:82-9-477/5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అయలనన లసకపలర
ఇసటట ననస:82-9-477/8
వయససస:43
లస: పప
10290 NDX0976373
పపరర: కలససమ కలమలరర బచసచ

10285 NDX2355857
పపరర: తశర మ బబగమ సయఖద

94-218/354

తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:62
లస: పప
94-222/160

94-222/161
10313 NDX1286731
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలర మసదల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యలర మసద
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:36
లస: పప
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94-222/162 10315 NDX1205558
10314 NDX0313965
పపరర: బబలచసదడ శశఖర యలమసదల
పపరర: కకటటశశర రరవప యలర మసద

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:39
లస: పప
10317 NDX1372663
పపరర: మలనసకకసడ అశశక కలమలర

తసడడ:డ భదడయఖ యలర మసద
ఇసటట ననస:82-9-628
వయససస:67
లస: పప
94-218/356

10318 NDX1372655
పపరర: మలనసకకసడ సతఖ ననరరయణ

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ manukonda
ఇసటట ననస:82-9-629
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:82-9-629
వయససస:67
లస: పప

10320 NDX1002468
పపరర: జజన బ షపక

10321 NDX0779629
పపరర: ఖలదరగబ షపక�

94-218/359

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:82-9-630
వయససస:39
లస: ససస స
10323 NDX0975557
పపరర: ననగమర షపక

94-218/362

94-215/1173

10327 NDX3008695
పపరర: వజయ లకడక అలర స

94-217/878

10330 NDX2996502
పపరర: వనసకట ననరరయణ అలర స

10333 NDX2845899
పపరర: వనసకట ననరరయణ అలర స
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:43
లస: పప

10335 NDX0976100
పపరర: షకకలల షపక

10336 NDX0868901
పపరర: అనసరరధ కఠరరర�

94-218/364

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససచదన
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:61
లస: ససస స
10341 NDX0868927
పపరర: కటబరర మలర కరరరరన రరవప
తసడడ:డ కటబరర హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:82-9-632/1
వయససస:42
లస: పప

94-214/898

10339 NDX0976209
పపరర: షఫస షపక

94-215/1174

10342 NDX0130575
పపరర: గగససయల బబగస� షపక�
భరస : బబబభ�
ఇసటట ననస:82-9-633
వయససస:41
లస: ససస స

10322 NDX0326660
పపరర: మసరసన వల షపక�

94-218/361

10325 NDX2385185
పపరర: శవరరమకకషష అలలరస

94-214/989

10328 NDX2783348
పపరర: గగవసద సరగర ఆతకకకరర

94-217/877

తసడడ:డ బబబభ రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:54
లస: పప
94-217/879

94-218/939

10331 NDX2989275
పపరర: కకమల అలర స

94-217/880

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:20
లస: ససస స
10334 NDX3161437
పపరర: ససనత కటబరర

94-214/899

భరస : శకహరర కటబరర
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:34
లస: ససస స
94-218/365

10337 NDX0478685
పపరర: ససతనమహలకడక కటబరర

94-218/366

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:53
లస: ససస స
94-218/368

తసడడ:డ లలల హమద
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:32
లస: పప
94-218/370

94-218/358

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ అలలరస
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:37
లస: ససస స
94-218/367

10319 NDX0976167
పపరర: లయల షపక

తసడడ:డ బభడత సరహహబ�
ఇసటట ననస:82-9-630
వయససస:39
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలబబసటట
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:36
లస: పప

10338 NDX0975805
పపరర: మసరసన బ షపక

94-218/360

తసడడ:డ koteswara rao Allam
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:43
లస: పప
94-218/363

94-218/355

భరస : మసరసన వల షసచక
ఇసటట ననస:82-9-630
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగవసద సరగర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:49
లస: ససస స
10332 NDX1593335
పపరర: రరమభ మలబసటట

94-218/357

భరస : వనసకట ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:82-9-631
వయససస:39
లస: ససస స
10329 NDX2783330
పపరర: రమదతవ ఆతకకకరర

10324 NDX2854412
పపరర: ననగమలలర శశరర అలర స

10316 NDX1367804
పపరర: మలనసకకసడ రరవత

భరస : అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:82-9-629
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభడత సరహహబ�
ఇసటట ననస:82-9-630
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరఖరరన సర
ఇసటట ననస:82-9-630
వయససస:44
లస: పప
10326 NDX2989309
పపరర: ననగ మలర శశరర అలర స

94-222/163

10340 NDX0868893
పపరర: శకహరర కఠరరర�

94-218/369

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:82-9-632
వయససస:34
లస: పప
94-218/371

10343 NDX2098813
పపరర: బబబభ షపక

94-218/372

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:82-9-633
వయససస:50
లస: పప
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94-218/373

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:31
లస: ససస స
10347 NDX0136127
పపరర: మమలలల షపక�

94-218/376

94-218/379

94-218/381

94-218/384

94-217/829

94-218/386

భరస : శరరజ
ఇసటట ననస:82-9-638
వయససస:40
లస: ససస స
10368 NDX1367853
పపరర: తమక సరగజన
భరస : ననగర రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:82-9-639
వయససస:55
లస: ససస స
10371 NDX1973156
పపరర: ననర భబషర బబజ షపక
తసడడ:డ ననర భబషర గరలబ షపక
ఇసటట ననస:82-9-640\1
వయససస:45
లస: పప

10357 NDX3097771
పపరర: అకకల శక రరస

94-218/940

94-218/380

94-218/383

10358 NDX1726977
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-217/830 10361 MLJ2407203
10360 NDX3180577
పపరర: పసడయలదరగసనకమఅలల అరరగభల
పపరర: కరటయఖ గగడవరరస

10363 NDX0989889
పపరర: అనశర జజన షపక

10366 NDX3286820
పపరర: నజక షపక

10369 NDX1973073
పపరర: కరలలశ షపక

10372 NDX0479824
పపరర: ననగలకడక వవమభల� vemula
భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:82-9-641
వయససస:38
లస: ససస స

94-222/164

తసడడ:డ ఉమకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:38
లస: పప
94-218/385

తసడడ:డ చనననగయఖ
ఇసటట ననస:82-9-636
వయససస:73
లస: పప
94-218/387

10364 NDX2824662
పపరర: జన బబగస షపక

94-218/941

భరస : అనవర జన షపక
ఇసటట ననస:82-9-637
వయససస:53
లస: ససస స
94-165/1176

10367 NDX0132647
పపరర: మహబ� షపక�

94-218/388

భరస : బబబభ�
ఇసటట ననస:82-9-638/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/390

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-640/1
వయససస:28
లస: పప
94-218/493

10352 NDX2098979
పపరర: పదకజ శకరరస

తసడడ:డ భబసకర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శరరజ
ఇసటట ననస:82-9-638
వయససస:19
లస: ససస స
94-218/389

94-218/378

94-218/382 10355 NDX2098953
10354 NDX0129809
పపరర: వర వనసకట నరరసదడ బబబభ రరగస
పపరర: రరమకకషష శకరరస

తసడడ:డ మహమకద ఖలససస షసచక
ఇసటట ననస:82-9-637
వయససస:71
లస: పప
94-161/840

10349 NDX0135822
పపరర: ససభబన� షపక�

భరస : రరమకకషష శకరరస
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : శమగగదనవరగర అరరగభల
ఇసటట ననస:82-09-636
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:82-9-637
వయససస:31
లస: పప
10365 NDX3286838
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

94-214/900

తసడడ:డ రరమ కకషష ఫరదర
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కరటయఖ శమ
ఇసటట ననస:82-09-636
వయససస:44
లస: పప
10362 NDX1689951
పపరర: కరగమభలలర షపక

10351 NDX3093192
పపరర: రరక పరరశత శక రరస

94-218/375

తసడడ:డ అబభదలలర� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగస జజన�
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:52
లస: పప
10359 NDX3157393
పపరర: గగడవరరస శమ

94-218/377

భరస : రరమ కకషష హససబసడ
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:82-9-635
వయససస:66
లస: ససస స
10356 NDX0479170
పపరర: ఆదదల భబషర షపక�

10348 NDX0132290
పపరర: మసరసనశల� షపక�

10346 NDX0135871
పపరర: మదనర భ� షపక�

భరస : అబభదల� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలర�
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభడత సరహహబ� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:56
లస: పప
10353 NDX2098946
పపరర: జయలకడక శకరరస

94-218/374

తసడడ:డ ససభబన� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబభదలలర� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-634
వయససస:31
లస: పప
10350 NDX0131979
పపరర: అబభదల� షపక�

10345 NDX0134460
పపరర: నగగనన� షపక�

10370 NDX1973206
పపరర: షహహన షపక

94-218/492

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:82-9-640\1
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/391

10373 NDX0479816
పపరర: పరపరరరవప వవమభల� వవమభల

94-218/392

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-9-641
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: మనస పరపతతత
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94-218/943

భరస : శవకరశవపలల పరపతతత
ఇసటట ననస:82-9-641
వయససస:23
లస: ససస స
10377 NDX0479238
పపరర: రరహనన షపక�

94-218/494

94-218/497

94-222/167

94-218/395

94-218/718

10384 NDX2453066
పపరర: దసస గరరర షపక

10387 NDX0132597
పపరర: ఖలససస� షపక�

10390 NDX2831931
పపరర: ససససవర రరవప వనననస

94-218/946

10393 NDX2832129
పపరర: రరజఖ లకడక వనననస

10396 NDX0820274
పపరర: మసరసననడవప యసగలశశటట �

భరస : ససవర ననగరశశర రరవప యసగలలసటటట
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:31
లస: పప

10398 NDX2831790
పపరర: మమకరకసటటశశర రరవప తమక
శశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రయమకసపత
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:49
లస: పప

94-218/948

10399 NDX2815702
పపరర: ససజత తమక శశటట

10401 NDX2457463
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-218/402

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:82-9-645
వయససస:26
లస: ససస స

94-222/168

94-218/396

తసడడ:డ కరగమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-645
వయససస:26
లస: పప

10382 NDX2453157
పపరర: దసస గరరర బబషర షపక

94-222/166

10385 NDX3015997
పపరర: దసస గరరర షపక

94-222/766

10388 NDX0989160
పపరర: బబజజన షపక షసచక

94-218/397

భరస : మసరసన వల షసచక
ఇసటట ననస:82-9-643
వయససస:44
లస: ససస స
94-218/944

10391 NDX2824605
పపరర: భబరత వనననస

94-218/945

భరస : సరసబశవరరవప వనననస
ఇసటట ననస:82-9-643
వయససస:58
లస: ససస స
94-218/947

10394 NDX1367887
పపరర: బసవమక కకడడపసలరల

94-218/398

భరస : ననగ రతస యఖ
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:42
లస: ససస స
94-218/400

10397 NDX0479279
పపరర: ననగరతస యఖ కకడడపసలరల�

94-218/401

తసడడ:డ రరమకహన రరవప� కకడడపసలరల
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:42
లస: పప
94-218/949

భరస : మభటటఖససరర రరవప తమక శశటట
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:36
లస: ససస స
10402 NDX1421957
పపరర: మమలలల సయఖద

94-218/496

తసడడ:డ దదన వల షపక
ఇసటట ననస:82-9-642
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప వనననస
ఇసటట ననస:82-9-643
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/399

10379 NDX0976514
పపరర: అసజమక మలదస

తసడడ:డ దదనవళ షపక
ఇసటట ననస:82-9-642
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప వనననస
ఇసటట ననస:82-9-643
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనననస
ఇసటట ననస:82-9-643
వయససస:38
లస: పప
10395 NDX1510818
పపరర: కకటటశశరమక యసగలలసటటట

94-222/165

తసడడ:డ మసరసన� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-642/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససచదసలల
ఇసటట ననస:82-9 643
వయససస:49
లస: పప
10392 NDX2815041
పపరర: మలర కరరరన రరవప వనననస

10381 NDX2453348
పపరర: బబ షపక

94-218/394

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:82-9-641\1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనవళ షపక
ఇసటట ననస:82-9-642
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖలససస షసచక
ఇసటట ననస:82-9-642/1
వయససస:46
లస: ససస స
10389 NDX0989491
పపరర: మసరసన వల షపక

94-218/495

భరస : దదనవళ షపక
ఇసటట ననస:82-9-642
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనవళ షపక
ఇసటట ననస:82-9-642
వయససస:25
లస: పప
10386 NDX0989210
పపరర: లలల బ

10378 NDX0132423
పపరర: షసషతన� సయఖద�

10376 NDX0479246
పపరర: ఖలదర బబషర సయఖద

తసడడ:డ రగఫ సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-641/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : రవపఫ�
ఇసటట ననస:82-9-641\1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:82-9-641\1
వయససస:32
లస: పప
10383 NDX2453009
పపరర: అమర బబషర షపక

94-218/393

భరస : ఖలదర బబషర� సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-641/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర� షసచక
ఇసటట ననస:82-9-641\1
వయససస:35
లస: ససస స
10380 NDX0479204
పపరర: శవ మలదస మలదస

10375 NDX0479253
పపరర: హససనన సయఖద�

10400 NDX2824670
పపరర: కరమకడ యసగల శశటట

94-218/950

భరస : మసరసన రరవప యసగల శశటట
ఇసటట ననస:82-9-644
వయససస:29
లస: ససస స
94-218/403

10403 NDX2457430
పపరర: అల సయఖద

94-218/404

తసడడ:డ కరగమభలలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-645
వయససస:27
లస: పప
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10404 NDX2389864
పపరర: ననగలకడక చతమ లదచనన

94-217/579

భరస : చననకకసడయఖ చతమ లదచనన
ఇసటట ననస:82-9-645/1
వయససస:42
లస: ససస స
10407 NDX3228863
పపరర: శవయఖ గభసటటరర

94-217/904

94-218/407

94-218/765

94-218/498

94-215/1203

10414 NDX2658714
పపరర: వననకకట శక దసరర

10417 NDX0989749
పపరర: సరసబబడజఖస పరచనరర

94-218/952

Deleted
94-218/954

10420 NDX3147857
పపరర: తరరమల దతవ పరరశ

94-218/766

94-218/406

10412 NDX0479345
పపరర: మలణణకఖస సప డనబతష
స ల�

94-218/408

10415 NDX3250990
పపరర: వననకకట శక దసరర

94-219/968

భరస : వననకకట ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-9-651
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/409

10418 NDX3195864
పపరర: వజయలకడక పప ననకసటట

94-218/951

భరస : మభరళ కకషష పప ననకసటట
ఇసటట ననస:82-9-652/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-220/878

భరస : బబలససబడహకణఖస పప ననకసటట
ఇసటట ననస:82-9-652/1
వయససస:27
లస: ససస స
10423 NDX3185824
పపరర: అరరమసడ శరరద దతవ

10409 NDX1367945
పపరర: వవసకట కలమలరర ఓబభలలపపరస

భరస : వనసకటటశశరరర� సప దబతష
స ల
ఇసటట ననస:82-9-651
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:82-9-652
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మభరళ కకషష పప ననకసటట
ఇసటట ననస:82-9-652/1
వయససస:57
లస: ససస స
10422 NDX3199866
పపరర: అరరమసడ శరరద దతవ

10411 NDX3245552
పపరర: వననకకట ససతనరరమయఖ

94-218/764

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-9-650
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-9-651
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజరర పపటట
ఇసటట ననస:82-9-651\1
వయససస:30
లస: ససస స
10419 NDX3198884
పపరర: వజయలకడక పప ననకసటట

94-218/405

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-9-651
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-9-651
వయససస:54
లస: పప
10416 NDX2158898
పపరర: వజయ దసరర పపటట

10408 NDX1367937
పపరర: పరననల మలలర శశరర

10406 NDX2676138
పపరర: వనసకటటశశరమక ఓబభలలపపరస

భరస : మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-649
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగపస కకషష పరననల
ఇసటట ననస:82-9-650
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల పరననల
ఇసటట ననస:82-9-650
వయససస:38
లస: పప
10413 NDX2684694
పపరర: వననకకట శకనవరసరరవప

94-218/763

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-9-649
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ గభసటటరర
ఇసటట ననస:82-9-650
వయససస:32
లస: పప
10410 NDX1215664
పపరర: గగపస కకషరష పరననల

10405 NDX2677227
పపరర: మలర శశర రరవప ఓబభలలపపరస

10421 NDX3197969
పపరర: అరరమసడ శకనవరస రరవప

94-218/953

భరస : అరరమసడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-9-652/1 SAMPATH NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స
94-218/955

10424 NDX3163417
పపరర: అరరమసడ శకనవరస రరవప

94-218/956

Deleted

భరస : అరరమసడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-9-652/1SAMPATH NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అరరమసడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-9-652/1SAMPATH NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అరరమసడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-9-652/1SAMPATH NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

10425 NDX1527417
పపరర: ససభబన పఠరన

10426 NDX0132787
పపరర: ననగమర బ� షపక�

10427 NDX0131474
పపరర: బబజ� షపక�

94-222/169

తసడడ:డ ననగభరశఅల పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-653
వయససస:31
లస: పప
10428 NDX0131391
పపరర: హనఫ� షపక�

భరస : అనఫ�
ఇసటట ననస:82-9-654
వయససస:55
లస: ససస స
94-218/412

తసడడ:డ లలల అహకద�
ఇసటట ననస:82-9-654
వయససస:65
లస: పప
10431 NDX1372747
పపరర: షపక ససస దసలల
తసడడ:డ ఖలససస షసచక
ఇసటట ననస:82-9-656
వయససస:36
లస: పప

94-218/410

10429 NDX2833713
పపరర: షపక ననగభల మరర

తసడడ:డ హనఫ�
ఇసటట ననస:82-9-654
వయససస:33
లస: పప
94-218/957

తసడడ:డ షపక కరరమభలలర
ఇసటట ననస:82-9-655
వయససస:18
లస: పప
94-218/414

10432 NDX1517368
పపరర: ననగమర బ షపక
భరస : హనక షపక
ఇసటట ననస:82-9-656
వయససస:42
లస: ససస స

94-218/411

10430 NDX2127356
పపరర: మభసస ఫర షపక

94-218/413

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-656
వయససస:23
లస: పప
94-222/170

10433 NDX0139899
పపరర: ననరర హన షపక

94-222/171

భరస : కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-9-656
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: ససబబన బ షపక
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94-222/172

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-656
వయససస:42
లస: ససస స
10437 NDX1632844
పపరర: లలవణఖ మమకల

94-218/415

94-216/830

94-218/419

94-218/422

94-218/767

94-217/580

తసడడ:డ బబబభ PULIVARTI
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:33
లస: పప

10447 NDX2133247
పపరర: వనసకరయలమక బతష
స ల

10450 NDX2912541
పపరర: అల షపక

10453 NDX2158831
పపరర: ససభబన షపక

94-31/934

10456 NDX2158740
పపరర: మసరసన బ షపక

94-218/423

10459 NDX2175769
పపరర: రరశరక బబగమ షపక

94-217/831

94-217/581

10462 NDX1958125
పపరర: రరణణ పపలవరరస
భరస : బబబభ పపలవరరస
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:51
లస: ససస స

94-218/418

10445 NDX0479543
పపరర: ననవనబ షపక� షసచక

94-218/421

10448 NDX1215623
పపరర: బభజర షపక

94-218/424

10451 NDX2915957
పపరర: అల షపక

94-218/839

తసడడ:డ బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-09-664
వయససస:41
లస: పప
10454 NDX2158849
పపరర: బబషర షపక

94-217/582

తసడడ:డ వజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:82-9-664/2
వయససస:58
లస: పప
94-217/583

10457 NDX0738401
పపరర: ఫరగద షపక

94-217/584

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:30
లస: పప
94-218/425

భరస : ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:24
లస: ససస స
94-237/614

10442 NDX1367960
పపరర: షపక ఖలసససబ

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-9-662/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:44
లస: ససస స
94-217/832

94-215/1175

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:82-9-660/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:82-9-664/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:82-09-665
వయససస:19
లస: ససస స
10461 NDX0892000
పపరర: దయ పపలవరరస

94-218/420

Deleted

తసడడ:డ రరసతషలలర
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:19
లస: పప
10458 NDX2916070
పపరర: రరజజశన షపక

10444 NDX1372762
పపరర: షపక రజజక

10439 NDX3137254
పపరర: సరమమమజయమ అలకకననతన

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:82-9-660
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బభడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-09-664
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-9-664/2
వయససస:53
లస: ససస స
10455 NDX2598738
పపరర: బబజ షపక

94-218/417

భరస : కకసడల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-9-662
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:82-9-662/1
వయససస:18
లస: పప
10452 NDX2158864
పపరర: మలన షపక

10441 NDX1836735
పపరర: ససహన షపక

94-218/500

భరస : రరసపడసరద అలకలసట
ఇసటట ననస:82-9-658
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:82-9-660
వయససస:41
లస: పప

తలర : బబ�
ఇసటట ననస:82-9-660/1
వయససస:33
లస: పప
10449 NDX2631844
పపరర: ఖససస షపక

94-218/416

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:82-9-660
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చగటట షసచక
ఇసటట ననస:82-9-660
వయససస:30
లస: పప
10446 NDX0132258
పపరర: ససభబన� షపక�

10438 NDX0131300
పపరర: నరసససహరరవప� మమకల�

10436 NDX2158906
పపరర: జజరర పపటట

తసడడ:డ శవయఖ పపటట
ఇసటట ననస:82-9-656\1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-9-657
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:82-9-658
వయససస:47
లస: పప
10443 NDX2222271
పపరర: సలలస షసచక

94-218/499

తసడడ:డ మమకల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:82-9-656\1
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరరజ మమకల
ఇసటట ననస:82-9-657
వయససస:28
లస: ససస స
10440 NDX3137239
పపరర: రరసపడసరద అలకలసట

10435 NDX2158914
పపరర: మమకల అసజ

10460 NDX2967537
పపరర: చసటట పపలవరరర

94-233/1210

తసడడ:డ బబబభ పపలవరరర
ఇసటట ననస:82-09-665
వయససస:22
లస: పప
94-238/128

10463 NDX1958323
పపరర: నరరశ పపలవరరస

94-238/133

తసడడ:డ బబబభ పపలవరరస
ఇసటట ననస:82-9-665
వయససస:33
లస: పప
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94-200/1817

తసడడ:డ బభడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-9-666
వయససస:44
లస: పప
10467 AP151000417104
పపరర: మలర క షపక

94-217/586

94-218/719

94-217/589

94-217/592

94-217/594

94-217/597

94-217/599

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:25
లస: ససస స

10477 NDX0480475
పపరర: మహనరరవప కకలలర

10480 NDX0316513
పపరర: ఖలశసబ షపక

10483 NDX1832774
పపరర: మలర కరరజన గగననల

10486 AP151000417656
పపరర: ఆశర పఠరన

94-217/602

10489 AP151000417657
పపరర: ననన పఠరన

94-217/593

10492 NDX0480632
పపరర: ససచదనబ పఠరన
భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:30
లస: ససస స

10472 NDX1778531
పపరర: కలలఖణణ కకలలర

94-217/588

10475 NDX0975334
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప కకలలర

94-217/591

10478 NDX2676591
పపరర: కకరణకయ పరరచరర

94-217/740

తసడడ:డ లలకననథ
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:18
లస: ససస స
94-217/595

10481 AP151000417151
పపరర: మసరసన వల షపక

94-217/596

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:82-9-674
వయససస:52
లస: పప
94-222/173

10484 NDX1906504
పపరర: రసనల బ షపక

94-217/598

భరస : హహససచన షపక
ఇసటట ననస:82-9-676
వయససస:25
లస: ససస స
94-217/600

10487 NDX1939869
పపరర: జఇబమన షపక

94-217/601

భరస : ధనరరయల షపక
ఇసటట ననస:82-9-676
వయససస:56
లస: ససస స
94-217/603

భరస : ససచదన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-676/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-217/605

94-218/426

తసడడ:డ మహనరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగమర వల పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-676
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమరరన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-676
వయససస:48
లస: పప
10491 NDX1972240
పపరర: షకకల పఠరన

94-217/590

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగననల
ఇసటట ననస:82-9-675
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-676
వయససస:28
లస: ససస స
10488 AP151000417655
పపరర: ననగమర వల పఠరన

10474 NDX0480467
పపరర: పదక కకలలర

10469 NDX2064160
పపరర: రరమరరడడడ చరరపపరరడడడ

భరస : ఉమ మహహశ కకలలర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-9-674
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:82-9-675
వయససస:72
లస: ససస స
10485 NDX1757006
పపరర: ననరర హన షపక

94-217/354

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:58
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-9-674
వయససస:29
లస: ససస స
10482 AP151000417150
పపరర: పపననమక కకట

10471 MLJ3306230
పపరర: లలకరనద పరరచనరర

94-218/491

తసడడ:డ పప లరరడడడ చరరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:82-9-670
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహన రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:37
లస: పప
10479 NDX1367747
పపరర: షపక మసరసన బ షపక

94-217/587

తసడడ:డ ననగమక పరరచనరర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:38
లస: పప

భరస : లలకననధ పరరచనరర
ఇసటట ననస:82-9-673
వయససస:46
లస: ససస స
10476 MLJ1863190
పపరర: శవనననరరయణ ఆకలల

10468 NDX1372598
పపరర: ననగమర బబష షపక

10466 NDX2281236
పపరర: అల షపక

తసడడ:డ బభడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-9-667, MOSQUE LINE LAS
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలలక షపక
ఇసటట ననస:82-9-668
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమభ నసదస
ఇసటట ననస:82-9 670
వయససస:49
లస: ససస స
10473 NDX0975524
పపరర: వరలకడక పరరచనరర

94-217/585

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-9-666
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-668
వయససస:42
లస: ససస స
10470 NDX2051720
పపరర: పరరశత నసదస

10465 NDX2158666
పపరర: ససభబన షపక

10490 NDX0338210
పపరర: ససచదన పఠరన

94-217/604

తసడడ:డ ఖమరరన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-676/1
వయససస:46
లస: పప
94-217/606

10493 NDX0316448
పపరర: రజయల పఠరన

94-217/607

భరస : ఖలల పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:36
లస: ససస స
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94-217/608

తసడడ:డ సపస దన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:27
లస: పప
10497 NDX0338129
పపరర: రసగరలకడక ఎడర

94-217/610

94-218/428

94-218/431

94-218/434

94-218/435

94-222/174

94-218/440

తసడడ:డ చననయఖ పరపరథదటట
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:33
లస: ససస స

10507 NDX1336502
పపరర: దసరరర గగల

10510 NDX0479618
పపరర: మలరకసడతయభలల వనమరరడడడ�

10513 NDX1653444
పపరర: కళళవత కకతస

10516 NDX0479774
పపరర: కరరరసక కలమలర కకతనస�

94-217/741

10519 NDX1601625
పపరర: చసదడకరసత పరపతతటటట

94-214/597

10522 NDX2670206
పపరర: కకశశర కలమలర బలలర
తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:31
లస: పప

10502 NDX0779488
పపరర: ససత కలసచనల

94-218/430

10505 NDX0931717
పపరర: శకనవరసరరవప బజనవపలర

94-218/433

10508 NDX1336494
పపరర: వవణభ గగల

94-214/598

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-683
వయససస:33
లస: పప
94-218/436

10511 NDX0479642
పపరర: శకనవరసరరవప వనమరరడడ �

94-218/437

తసడడ:డ రరమభలల� vanimireddy
ఇసటట ననస:82-9-683
వయససస:60
లస: పప
94-218/438

10514 NDX0989756
పపరర: ససజజత కకతస

94-218/439

భరస : ఆసజనవయభలల కకతస
ఇసటట ననస:82-9-685
వయససస:52
లస: ససస స
94-218/441

10517 NDX0479709
పపరర: ఆసజనవయభలల కకతనస�

94-218/442

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప�
ఇసటట ననస:82-9-685
వయససస:58
లస: పప
94-218/443

తసడడ:డ బబల బబబభ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:25
లస: పప
94-218/769

94-218/427

తసడడ:డ ససబబబరరయభడడ
ఇసటట ననస:82-9-681
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల� కకతస
ఇసటట ననస:82-9-685
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:27
లస: పప
10521 NDX2713816
పపరర: బల చననమక పరపరథదటట

94-218/432

భరస : కరరరసక కలమలర కకతస
ఇసటట ననస:82-9-685
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల�
ఇసటట ననస:82-9-685
వయససస:29
లస: పప
10518 NDX2714715
పపరర: చచనన రరయభడడ పరపరథదటట

10504 NDX0779579
పపరర: అసకమకరరవప కలసచనల

10499 NDX1367929
పపరర: శరసత దతరసగభల దతరసగభల

భరస : అసకమకరరవప� కలసచనల
ఇసటట ననస:82-9-681
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:82-9-683
వయససస:38
లస: పప

భరస : శశఖర తతట
ఇసటట ననస:82--9-684
వయససస:52
లస: ససస స
10515 NDX0479741
పపరర: రసజత కలమలర కకతనస�

94-218/429

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-683
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలరకసడతయభలల�
ఇసటట ననస:82-9-683
వయససస:30
లస: ససస స
10512 NDX1205426
పపరర: కకటటశశరర తతట

10501 NDX0931519
పపరర: బజనవపలర జజఖత

94-220/879

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-9-678
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష� కలసచనల
ఇసటట ననస:82-9-681
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-9-682
వయససస:48
లస: ససస స
10509 NDX0479576
పపరర: ససజజత వనమరరడడడ�

94-217/611

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-9-681
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-9-681
వయససస:35
లస: పప
10506 NDX0479493
పపరర: కమలకలమలరర కకరరలర కలరరలర

10498 NDX1685116
పపరర: ఉమ మహహశరశరరవ ఏడర

10496 NDX3106812
పపరర: జన బబగభమ పటబన

భరస : ఖలల హససబసడ
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఏడర
ఇసటట ననస:82-9-678
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:82-9-678
వయససస:39
లస: పప
10503 NDX1206598
పపరర: బజనవపలర సతఖననరరయణ

94-217/609

తసడడ:డ ఖమరరన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-677
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ యడర
ఇసటట ననస:82-9-678
వయససస:40
లస: ససస స
10500 NDX1372754
పపరర: సరసబయఖ దతరసగభల

10495 AP151000417149
పపరర: ఖలల పఠరన

10520 NDX2713857
పపరర: గభరవమక పరపరథదటట

94-218/768

భరస : చననయఖ పరపరథదటట
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:46
లస: ససస స
94-218/770

10523 NDX2670982
పపరర: ఋతష బబచలర ల

94-218/771

భరస : కకశశర కలమలర
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:30
లస: ససస స
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94-222/175

భరస : సరయ రరమ తతడరపప
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:31
లస: ససస స
10527 NDX0147496
పపరర: ససతనమహలకడక తతట

94-222/177

94-218/445

94-218/448

94-218/451

94-218/454

94-218/457

94-222/202

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:82-9-697
వయససస:39
లస: పప

94-218/449

10540 NDX0860049
పపరర: రరమయఖ జరటట

10543 NDX1372622
పపరర: మకలల పడదదప

10546 NDX2281293
పపరర: మసరసన ససచయద

94-218/462

10549 AP151000417438
పపరర: రమమశ బబబభ తననరర

94-218/452

10552 NDX0976142
పపరర: ననగరశశరరరవప హజర
తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప హజరర
ఇసటట ననస:82-9-697
వయససస:67
లస: పప

94-218/447

10535 NDX1906850
పపరర: షమలక సయఖద

94-218/450

10538 NDX1941740
పపరర: గఫరర సయఖద

94-218/453

తసడడ:డ ఖలదర సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-692
వయససస:63
లస: పప
94-218/455

10541 NDX0976449
పపరర: హరరత మలకలల

94-218/456

తసడడ:డ వరపడసరద మలకలల
ఇసటట ననస:82-9-694
వయససస:28
లస: ససస స
94-218/458

10544 AP151000417437
పపరర: వరపడసరద మలకలల

94-218/459

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప మలకలల
ఇసటట ననస:82-9-694
వయససస:52
లస: పప
94-218/460

10547 NDX2222552
పపరర: ససధఖరరణణ దనసరర

94-218/461

తసడడ:డ రసగరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-9-696
వయససస:21
లస: ససస స
94-218/463

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:82-9-696
వయససస:62
లస: పప
94-218/465

10532 NDX2281244
పపరర: పరరశత వవమభల

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-692
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరగమభలలర ససచయద
ఇసటట ననస:82-9-695
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబభ తననరర
ఇసటట ననస:82-9-696
వయససస:59
లస: ససస స
10551 NDX2222545
పపరర: శకనవరసరరవప హజరర

10537 NDX1215672
పపరర: జజన సయఖద

94-218/444

భరస : పరమమశశర రరవప వవమభల
ఇసటట ననస:82-9-688 SAMPATH NAGAR
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద మలకలల
ఇసటట ననస:82-9-694
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపరయఖ మలడడరళళ
ఇసటట ననస:82-9-694/1
వయససస:28
లస: పప
10548 AP151000417439
పపరర: ససబభబలల తననరర

94-218/446

తసడడ:డ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:82-9-693
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరపడసరద మలకలల
ఇసటట ననస:82-9-694
వయససస:47
లస: ససస స
10545 NDX1176247
పపరర: ససనల కలమలర మలడడరళళ

10534 NDX0651331
పపరర: సతఖననరరయణ కకతస

10529 NDX0479840
పపరర: వర రరఘవమక వవమభల
భరస : రరమ
ఇసటట ననస:82-9-688
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర
ఇసటట ననస:82-9-692
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:82-9-693
వయససస:38
లస: ససస స
10542 AP151000417573
పపరర: మలలత మలకలల

94-222/178

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:82-9-690
వయససస:35
లస: పప

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:82-9-692
వయససస:58
లస: ససస స
10539 NDX0859991
పపరర: జరటట పదకజ�

10531 NDX0479790
పపరర: ధనససజయ రరవప వవమభల

94-238/958

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవమభల
ఇసటట ననస:82-9-688
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససవర రరమయఖ కకతస
ఇసటట ననస:82-9-690
వయససస:52
లస: ససస స
10536 NDX1942375
పపరర: బశరరన సయఖద

10528 NDX0141077
పపరర: కకటటరతనస తతట

10526 NDX2672707
పపరర: ఋతష బబచలర ల

భరస : కకశశర కలమలర
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససకకయఖ తతట
ఇసటట ననస:82-9-686/1
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ
ఇసటట ననస:82-9-688
వయససస:33
లస: పప
10533 NDX2038173
పపరర: సతఖవత కకతస

94-222/176

భరస : బబల బబబభ పరపతతటట
ఇసటట ననస:82-9-686
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:82-9-686/1
వయససస:36
లస: ససస స
10530 NDX0479832
పపరర: పరమమశశర రరవప వవమభల

10525 NDX0146902
పపరర: గభరవమక పరపతతటట

10550 NDX1392109
పపరర: ననగరశశరర హజర

94-218/464

భరస : ననగరశశర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:82-9-697
వయససస:63
లస: ససస స
94-218/466

10553 NDX0860791
పపరర: కరకరపరరస భవరన�

94-218/467

భరస : మభరళమహన�
ఇసటట ననస:82-9-698
వయససస:37
లస: ససస స
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10554 NDX0859975
పపరర: కరకరపరరస మభరళమహన�

94-218/468

తసడడ:డ సరశమ�
ఇసటట ననస:82-9-698
వయససస:41
లస: పప
10557 NDX2918118
పపరర: వజయ లకడక పరవపలకరర

94-218/958

94-218/469

భరస : రసనల షసచక
ఇసటట ననస:82-9-700
వయససస:27
లస: ససస స
10563 NDX2507721
పపరర: నరజ గల

94-214/599

94-218/473

94-218/476

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-9-702
వయససస:44
లస: ససస స
10575 NDX0779637
పపరర: అలలరబక షపక
తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:82-9-703
వయససస:76
లస: పప
10578 NDX0326470
పపరర: ననగరరరడడడ వనననపపస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:37
లస: పప
10581 NDX1727116
పపరర: అపసన షపక

10564 NDX2507739
పపరర: వసదనస గల

10567 AP151000417444
పపరర: రతనకలమలరర అసకకశశటట

10570 AP151000417445
పపరర: కకరణ కలమలర అసకకశశటట

10573 NDX0326397
పపరర: మసరసన వల షపక

10576 NDX0779660
పపరర: రరజఖలకడక వనననపపస�

10579 AP151000417449
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ వనననపపస

94-222/179

10582 NDX1726217
పపరర: బబషర షపక
తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:25
లస: పప

94-218/471

తసడడ:డ రసనల షసచక
ఇసటట ననస:82-9-700
వయససస:37
లస: పప
94-214/600

10565 NDX0555458
పపరర: శరగష అసకకశశటట �

94-218/472

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/474

10568 NDX0367953
పపరర: రమమష అసకకశశటట

94-218/475

తసడడ:డ కకసడలరరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:35
లస: పప
94-218/477

10571 AP151000417442
పపరర: కకసడలరరవప అసకకశశటట

94-218/478

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:67
లస: పప
94-218/480

10574 NDX1974014
పపరర: ససరరసదడ రరడడడ నరరల

94-218/481

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-9-703
వయససస:24
లస: పప
94-218/483

10577 AP151000417451
పపరర: రజతకలమలరర వనననపపస

94-218/484

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:57
లస: ససస స
94-218/486

తసడడ:డ ననగరరరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:72
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:25
లస: ససస స

10562 NDX1372630
పపరర: షపక రసనల

94-218/470

భరస : ననగరరరడడడ� వనననపపస
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:30
లస: ససస స
94-218/485

94-218/960

10561 AP151000417443
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:82-9-702
వయససస:52
లస: పప
94-218/482

10559 NDX2917912
పపరర: సరయ తతజశశ పరవపలకరర

తసడడ:డ వ వరసస దతవ శరససస స పరవపలకరర
ఇసటట ననస:82-9-699
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:41
లస: పప
94-218/479

94-216/261

తసడడ:డ వ వరసస దతవ శరససస స పరవపలకరర
ఇసటట ననస:82-9-699
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:37
లస: పప
10572 NDX0326439
పపరర: మహరరననసర షపక

94-218/959

తసడడ:డ గల డతవడ
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమమష ననయభడడ� అసకకశశటట
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:33
లస: ససస స
10569 NDX1207075
పపరర: శకనవరసస అసకకశశటట

10558 NDX2823771
పపరర: సరయ అభజత పరవపలకరర

10556 NDX1971473
పపరర: వనసకట ననరరయణ కకనటస

తసడడ:డ చచననకరశవపలల కకనటస
ఇసటట ననస:82 -9-699
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-9-700
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వసదనస గల
ఇసటట ననస:82-9-701
వయససస:34
లస: ససస స
10566 NDX0779652
పపరర: అరరణ అసకకశశటట �

94-216/260

భరస : వనసకట ననరరయణ కకనటస
ఇసటట ననస:82 -9-699
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వ వరసస దతవ శరససస స పరవపలకరర
ఇసటట ననస:82-9-699
వయససస:47
లస: ససస స
10560 NDX1367770
పపరర: షపక రరషక

10555 NDX1971507
పపరర: వనసకటలకడక కకనటస

10580 NDX2824654
పపరర: ననగ లకడక నరరల

94-218/961

భరస : శకనవరస రరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:82-9-704
వయససస:35
లస: ససస స
94-222/180

10583 AP151000417452
పపరర: ననగరశశరరరజ పపసపరటట�

94-218/487

తసడడ:డ రరమరరజ�
ఇసటట ననస:82-9-705
వయససస:72
లస: పప

Page 358 of 406

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20

10584 AP151000417669
పపరర: ససమత పపసపరటట�

94-218/720

భరస : ననగరశశరరరజ�
ఇసటట ననస:82-9 705
వయససస:62
లస: ససస స
10587 NDX3252012
పపరర: శకనవరస వటడస

94-214/932

94-218/490

94-217/613

94-218/503

భరస : పరపరరరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:82-10-707
వయససస:24
లస: ససస స
10602 NDX2365344
పపరర: లకడక జజమ

94-218/594

94-218/508

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:82-10-712
వయససస:54
లస: ససస స

94-218/501

10597 NDX3236890
పపరర: వనసకట సరశమ ఆకలల

10600 NDX0479360
పపరర: పపషలవత ననగరనవన

10603 NDX2365328
పపరర: రరజజరరవప జజమ

10606 NDX0989350
పపరర: లకడక తరరపతమక కసదదమళర

94-218/511

10609 NDX0478347
పపరర: లకడక యలపరర
భరస : శకనవరసరరవప యలపరర
ఇసటట ననస:82-10-710
వయససస:45
లస: ససస స

94-218/514

10592 NDX3147113
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-238/1186

10595 NDX0975201
పపరర: ససదతషష పరలపరరస

94-217/907

94-218/502

10598 NDX3235553
పపరర: హరర పడభభ యలరరగరరరర

94-217/906

తసడడ:డ పసదవనసకటయఖ యలరరగరరరర
ఇసటట ననస:82-10-400
వయససస:20
లస: పప
94-218/505

10601 NDX0479402
పపరర: పరపరరరవప ననగరనవన�

94-218/506

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:82-10-707
వయససస:38
లస: పప
94-218/595

10604 NDX1367994
పపరర: పసడయలసక కలసచనల

94-218/507

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:82-10-709
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/509

10607 NDX0479410
పపరర: వనసకట మణణకసఠ కసదదమళళ�

94-218/510

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:82-10-709
వయససస:30
లస: పప
94-218/512

10610 NDX0975607
పపరర: శకనవరసరరవప యలపరర

94-218/513

తసడడ:డ చసదడయఖ యలపరర
ఇసటట ననస:82-10-710
వయససస:51
లస: పప

94-218/840 10613 NDX1836768
10612 NDX3141470
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పససపపలలటట
పపరర: శశషమక పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-10-712
వయససస:56
లస: పప

94-215/1202

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:82-10వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకట మణణకసఠ
ఇసటట ననస:82-10-709
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-10-710
వయససస:26
లస: ససస స
10611 NDX0989566
పపరర: కకటటశశరమక తతట

10594 NDX0975268
పపరర: లకడక పరలపరరస

10589 NDX3236973
పపరర: శవపడడ వటడస

తసడడ:డ శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:82-9-975
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజగర ననధస లలట జజమ
ఇసటట ననస:82-10-708 4TH LANE
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:82-10-709
వయససస:27
లస: ససస స
10608 NDX2133254
పపరర: అనసశర తననరర

94-217/612

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-10-707
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజజ రరవప జజమ
ఇసటట ననస:82-10-708 4TH LANE
వయససస:43
లస: ససస స
10605 NDX1367986
పపరర: దసరర భవరన కలసచనల

10591 NDX2172708
పపరర: అకకమ షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:82-10-43
వయససస:40
లస: పప
94-218/504

94-218/489

భరస : శకనవరస వటడస
ఇసటట ననస:82-9-711
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:82-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-10
వయససస:42
లస: పప
10599 NDX2460749
పపరర: కరరరసక మణణ ననగరనవన

94-215/1198

తసడడ:డ ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:82-9-966
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ టట ససబబ రరవప లలట
ఇసటట ననస:82-9-4772
వయససస:22
లస: పప
10596 NDX0975219
పపరర: శకనస పరలపరరస

10588 NDX3236627
పపరర: రరజరశశరర ఆకలల

10586 AP151000417175
పపరర: వరలకడక గగపసశశటట

భరస : శసకరరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:82-9-706
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:82-9-711
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-9-740/1
వయససస:40
లస: ససస స
10593 NDX2355618
పపరర: హనసమలన కలమలర తననరర

94-218/488

తలర : వర లకడక గగపస శశటట
ఇసటట ననస:82-9-706
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ ననరరయణ వటడస
ఇసటట ననస:82-9-711
వయససస:43
లస: పప
10590 NDX1973131
పపరర: ససచదనబ షపక

10585 NDX2222461
పపరర: శరరదనదతవ గగపసశశటట

94-218/515

భరస : హరరవరర న పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-10-713
వయససస:25
లస: ససస స
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94-218/516

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:82-10-713
వయససస:53
లస: ససస స
10617 NDX0989731
పపరర: అసజల కసచ

94-218/517

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-10-715
వయససస:35
లస: ససస స
10620 NDX2098920
పపరర: ససధ వర కరవటట

94-218/520

94-218/523

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-10-724
వయససస:29
లస: ససస స
10629 NDX0478628
పపరర: ఉమకర సరహహబ షపక�

94-218/528

94-218/530

94-218/533

తసడడ:డ వనసకటబయఆ యరగరర
ఇసటట ననస:82-10-728
వయససస:25
లస: పప

94-218/521

10624 NDX1372804
పపరర: పససపపలలటట కలపపల సరశమ

10627 NDX0481341
పపరర: జహహద షపక�

10630 NDX2598753
పపరర: వనసకటటశశరరర బటటట ల

10633 NDX0989616
పపరర: రరఘవమక బతష
స ల

10636 NDX2685550
పపరర: అదద ననరరయణ చలర

94-218/534

10639 NDX3142866
పపరర: సహహనన సయద

94-218/524

10642 NDX0976423
పపరర: చసదదక
డ దననబబ యన
భరస : శకనసబబబభ
ఇసటట ననస:82-10-730
వయససస:34
లస: ససస స

10622 NDX0478651
పపరర: శశషషబబబభ పససపపలలటట�

94-218/522

10625 NDX2831865
పపరర: ససజత ననగరనవన

94-218/841

భరస : రమమశ ననగరనవన
ఇసటట ననస:82-10-718
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/526

10628 NDX1658923
పపరర: శరకకర షపక

94-218/527

భరస : ఉమమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-10-724
వయససస:59
లస: ససస స
94-31/928

10631 NDX2098870
పపరర: సశపన బతష
స ల

94-218/529

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:27
లస: ససస స
94-218/531

10634 NDX2098854
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-218/532

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:29
లస: పప
94-218/750

10637 NDX2685576
పపరర: లకడక దతవ బటటట ల

94-218/751

భరస : అదద ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:82-10-726
వయససస:26
లస: ససస స
94-217/833

తసడడ:డ కరరమభలర సయద
ఇసటట ననస:82-10-728
వయససస:25
లస: ససస స
94-218/536

94-218/519

తసడడ:డ కలపపలసరశమ�
ఇసటట ననస:82-10-718
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: లకడక దతవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:82-10-726
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏగభమణణ
ఇసటట ననస:82-10-727
వయససస:69
లస: పప
10641 NDX2099035
పపరర: పడభబకర యరగరర

10621 NDX1658667
పపరర: బబలలజ వర కరవటట

94-222/184

తసడడ:డ దకడణమమరరస
ఇసటట ననస:82-10-715
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శనయఖ
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:33
లస: పప
10638 NDX0989442
పపరర: చచననయఖ చసతమళళ

10619 NDX0989400
పపరర: శకనవరసరరవప కసచ

94-218/518

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:46
లస: పప

భరస : శనఖరరజ
ఇసటట ననస:82-10-725
వయససస:29
లస: ససస స
10635 NDX0975284
పపరర: శనఖరరజ చసతమళళ

10618 NDX1372770
పపరర: రసజత కలమలర తననరర

భరస : జజనబబషర�
ఇసటట ననస:82-10-724
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభ�
ఇసటట ననస:82-10-724
వయససస:56
లస: పప
10632 NDX0975243
పపరర: మరరయమక చసతమళళ

తసడడ:డ లసగయఖ పరపతతటట
ఇసటట ననస:82-10-713
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తమ
ఇసటట ననస:82-10-718
వయససస:77
లస: పప
94-218/525

10616 NDX0151530
పపరర: బబల బబబభ పరపతతటటట

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-10-713
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ వర కరవటట
ఇసటట ననస:82-10-716
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:82-10-718
వయససస:36
లస: పప
10626 NDX1658907
పపరర: సలలక షపక

94-222/183

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:82-10-715
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబలలజ వర కరవటట
ఇసటట ననస:82-10-716
వయససస:40
లస: ససస స
10623 NDX0136234
పపరర: రమమష� ననగరనవన�

10615 NDX1882506
పపరర: అశశక పససపపలలటట

10640 NDX0136309
పపరర: ససబబబయమక� తషపరకలల�

94-218/535

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:82-10-728
వయససస:41
లస: ససస స
94-218/537

10643 NDX0132084
పపరర: తరరపతమక� తచలరమమకల�

94-218/538

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:82-10-730
వయససస:41
లస: ససస స
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10644 NDX0479691
పపరర: హరరవరరన పససపపలలటట

94-218/539

10645 NDX0976068
పపరర: శకనసబబబభ దనబబ యన

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-10-730
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:82-10-730
వయససస:37
లస: పప

10647 NDX2281343
పపరర: వనసకట లకడక పపరస

10648 NDX2281335
పపరర: లకడక ననరరయణ రరడడ పపరస

94-218/541

భరస : లకడక ననరరయణ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:82-10-732
వయససస:24
లస: ససస స
10650 NDX0989533
పపరర: శలలర బ అసబరస

94-218/543

94-218/546

94-222/186

94-218/721

10651 NDX0989467
పపరర: పసరయఖ అసబరస

10654 NDX0989640
పపరర: హహసపసన లలల అసబరస

10657 NDX2677599
పపరర: అఖల పఠరన

10660 NDX1726118
పపరర: గగపస కకషష తషపరకలల

94-218/843

10663 NDX3086048
పపరర: శబర షపక

94-218/544

94-218/547

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లలట మసజల
ఇసటట ననస:82-10-742
వయససస:32
లస: పప

10669 NDX1215961
పపరర: ననగమణణ పలలర బబ యన

94-218/752

10672 NDX0136267
పపరర: ఉమల మహహశశరర� తతట�
భరస : ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:82-10-745
వయససస:56
లస: ససస స

10655 NDX1832212
పపరర: మలరరయలదనస చసతమలర

94-222/185

10658 NDX0989483
పపరర: పపలర యఖ చసతమళళ

94-218/548

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:82-10-736
వయససస:36
లస: పప
94-222/187

10661 NDX2819019
పపరర: శబర షపక

94-218/842

భరస : మరస షపక
ఇసటట ననస:82-10-737
వయససస:39
లస: ససస స
94-222/757

94-217/835

94-214/873
10664 NDX3153574
పపరర: వర వనసకట బబపసరరజ చటట జలలర

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:82-10-740
వయససస:38
లస: పప
10667 NDX2172773
పపరర: వనసకరయలమక మసజల

94-218/549

భరస : వనసకటటసశరరర మసజల
ఇసటట ననస:82-10-742
వయససస:55
లస: ససస స
94-218/551

భరస : రరమభ
ఇసటట ననస:82-10-743
వయససస:31
లస: ససస స
94-218/553

94-218/545

తసడడ:డ చచననయఖ చసతమలర
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:27
లస: పప

భరస : వర వనసకట బబపసరరజ చటట జలలర
ఇసటట ననస:82-10-740
వయససస:34
లస: ససస స
94-218/550

10652 NDX0989772
పపరర: పసర బ అసబరస
భరస : హహసపసన లలల
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:54
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:82-10-740
వయససస:38
లస: పప

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:82-10-743
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మరస షపక
ఇసటట ననస:82-10-737
వయససస:39
లస: ససస స

94-217/834 10666 NDX3180908
10665 NDX3213998
పపరర: వర వనసకట బబపసరరజ చతస జలలర
పపరర: నలమ ఏలకరర

10671 NDX1215979
పపరర: గగవసదమక పలలర బబ యన

94-205/840

తసడడ:డ వనసకట రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:82-10-736
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మరస షపక
ఇసటట ననస:82-10-737
వయససస:20
లస: పప

10668 NDX1658774
పపరర: ససవర శసకర మసజల

10649 NDX2623510
పపరర: ఝనస రరణణ చసతమలలర

భరస : ననగభల మర
ఇసటట ననస:82-10-735
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:82-10 736
వయససస:29
లస: ససస స
10662 NDX2802270
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-218/542

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ చసతమలర
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:28
లస: పప
10659 NDX0975250
పపరర: ఆచచమక చసతమళళ

95-202/1011

తసడడ:డ హహసపసన లలల
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన లలల
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:31
లస: పప
10656 NDX1832246
పపరర: వజయ కలమలర చసతమలర

10646 SQX2248730
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
దననబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-10-730
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:82-10-732
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసరయఖ
ఇసటట ననస:82-10-733
వయససస:32
లస: ససస స
10653 NDX0989517
పపరర: హహసపసన పసరర అసబరస

94-218/540

10670 NDX0989715
పపరర: పదక పలలర బబ యన

94-218/552

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:82-10-743
వయససస:36
లస: ససస స
94-218/554

10673 NDX0989475
పపరర: వనసకటలకడక ఆకలల

94-218/555

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:82-10-745
వయససస:57
లస: ససస స
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94-218/556

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బడత
ఇసటట ననస:82-10-745
వయససస:24
లస: పప
10677 NDX1757725
పపరర: వరసవ బబపనపలర

94-218/559

94-218/844

94-218/564

94-218/846

94-218/568

94-222/189

94-218/571

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:31
లస: పప

10687 NDX2051894
పపరర: వజయ లకడక రరగస

10690 NDX0132464
పపరర: శకనవరసరరవప రరగస

10693 NDX0154443
పపరర: ససరరషరన షపక

10696 NDX0130187
పపరర: ఆరరషర బబగస� షపక�

94-222/191

10699 NDX1205376
పపరర: అరరల బబగ షపక

94-218/566

10702 NDX1205384
పపరర: గగస బబషర షపక
తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:38
లస: పప

10682 NDX1973263
పపరర: శరగష రరమశశటట

94-218/563

10685 NDX2832053
పపరర: కకటటశశరమక రరమశశటట

94-218/845

10688 NDX1658816
పపరర: రతనస కకసడపలర

94-218/567

భరస : శసకరరరవప లలట కకసడపలర
ఇసటట ననస:82-10-772
వయససస:83
లస: ససస స
94-218/569

10691 NDX0149229
పపరర: షబనన షపక

94-222/188

భరస : కరరమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-10-773
వయససస:33
లస: ససస స
94-222/190

10694 NDX1367812
పపరర: ఆయయషర షపక

94-218/570

తసడడ:డ హమ ద అలషర
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:26
లస: ససస స
94-218/572

10697 NDX0989236
పపరర: హమ దదల షర షపక

94-218/573

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:32
లస: పప
94-222/192

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:62
లస: ససస స
94-222/194

94-218/561

భరస : మలర శశర రరవప రమ శశటట
ఇసటట ననస:82-10-771
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అబభదల బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:46
లస: ససస స
10701 NDX0144386
పపరర: షరహనస షపక

94-218/565

భరస : గగస జజన షపక
ఇసటట ననస:82-10-773
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బబషర
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:27
లస: ససస స
10698 NDX0150656
పపరర: మలలన షపక

10684 NDX0989194
పపరర: మలలర శశరరరవప రరమ శశటట

10679 NDX1382555
పపరర: పరమమశశర రరవప బబపనపలర

భరస : వనసకటటశ రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-10-771
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:82-10-772
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గగస జజన షపక
ఇసటట ననస:82-10-773
వయససస:63
లస: ససస స
10695 NDX1367820
పపరర: షసక ననరరహన

94-218/562

భరస : శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:82-10-772
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:82-10-772
వయససస:29
లస: పప
10692 NDX1132174
పపరర: షససషద షపక

10681 NDX2457471
పపరర: బటటట భవరన

94-218/558

తసడడ:డ రసగననయకలలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:82-10-746
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-10-771
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మలర శశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-10-771
వయససస:32
లస: పప
10689 NDX2038199
పపరర: రవ శసకర రరగస

94-218/560

భరస : బటటట జజనసన బబబభ
ఇసటట ననస:82-10-770
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-10-771
వయససస:31
లస: పప
10686 NDX2831808
పపరర: వనసకటటష రరమశశటట

10678 NDX2051852
పపరర: రమమశ బబపనపలర

10676 NDX2112571
పపరర: ఉషరరరణణ బబపనపలర

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:82-10-746
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:82-10-746
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రసగననయకలలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:82-10-746
వయససస:65
లస: పప
10683 NDX2099050
పపరర: రవ కలమలర రరమశశటట

94-218/557

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:82-10-745
వయససస:65
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:82-10-746
వయససస:54
లస: ససస స
10680 NDX2832251
పపరర: వనసకటటశశరరర బబపపననపఅల

10675 NDX0989509
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆకలల

10700 NDX1366152
పపరర: హమద అలష షపక

94-222/193

తలర : అరరయ బబగస షపక
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:26
లస: పప
94-222/195

10703 NDX1631549
పపరర: వనసకటటసశరరర బబపసనపలర

94-222/196

తసడడ:డ రసగననయకలలల బబపసనపలర
ఇసటట ననస:82-10-774
వయససస:81
లస: పప
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10704 NDX0134551
పపరర: ఆషర� షపక�
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94-218/574

భరస : బబషర� షసచక
ఇసటట ననస:82-10-776
వయససస:41
లస: ససస స
10707 NDX3242179
పపరర: నజక షపక

94-222/851

94-218/579

94-218/582

94-218/585

94-218/588

94-9/802

94-218/590

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:82-10-783
వయససస:35
లస: ససస స
94-222/668

Deleted

భరస : షపక కరరమభలర
ఇసటట ననస:82-10-785
వయససస:47
లస: ససస స

94-218/583

10717 NDX0989822
పపరర: అబభదలలర షపక

10720 NDX0860569
పపరర: గగపప బబలరరడడ �

10723 NDX2701019
పపరర: లకడక టటవ
డ వకర వనలవనల

94-218/586

94-218/847

10729 NDX2666535
పపరర: పఠరన మసరసన

94-218/589

94-38/806

10715 NDX0989780
పపరర: చనన బబషర షపక

94-218/584

10718 NDX0860007
పపరర: గగపప వజయలకడక�

94-218/587

10721 NDX0989368
పపరర: శకదతవ మసడడడ

94-218/596

10724 NDX2091460
పపరర: సప మయఖ వనలవనల

94-222/197

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:82-10-782
వయససస:50
లస: పప
94-218/591

10727 NDX1515420
పపరర: ఉమలదతవ నసడనరర

94-222/198

భరస : ననగ రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:82-10-784
వయససస:31
లస: ససస స
94-222/669

Deleted

భరస : రమలకరసత జనఖవపల
ఇసటట ననస:82-10-786
వయససస:53
లస: ససస స

94-218/581

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:82-10-780\1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పఠరన ఖససస
ఇసటట ననస:82-10-784
వయససస:34
లస: ససస స

10732 NDX0942896
పపరర: రరజఖలకడక జనఖవపల

10712 NDX0989830
పపరర: జలలన పఠరన

భరస : బబలరరడడడ�
ఇసటట ననస:82-10-780
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మమమయల వనలవనల
ఇసటట ననస:82-10-782
వయససస:21
లస: ససస స
10726 NDX0136747
పపరర: సరసబశవ రరవప నలలరననకల

94-218/578

తసడడ:డ నననన సరహహబ షసచక
ఇసటట ననస:82-10-779
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయభలల నలలరననకల
ఇసటట ననస:82-10-783
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన ఖససస ఖలన
ఇసటట ననస:82-10-784
వయససస:38
లస: పప
10731 NDX2724656
పపరర: షపక జరగన

10714 NDX0989152
పపరర: రరశరక షపక

10709 NDX0989863
పపరర: బబబభ షపక

తసడడ:డ మహహదద న సరహహబ pathan
ఇసటట ననస:82-10-778
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:82-10-780
వయససస:40
లస: పప

10722 NDX2706596
పపరర: సరయ వనసకట సరసబ శవ రరవప
వనలవనల
తసడడ:డ సప మయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:82-10-782
వయససస:18
లస: పప

10728 NDX2661510
పపరర: పఠరన ఖససస

94-218/580

తసడడ:డ అలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:82-10-779
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:82-10-780
వయససస:75
లస: ససస స

10725 NDX0131144
పపరర: శవ కలమలరర� నలర ననకల�

10711 NDX1836453
పపరర: కరరమభలలర పఠరన

94-218/576

తసడడ:డ ఇబడహహస షసచక
ఇసటట ననస:82-10-777
వయససస:59
లస: పప

భరస : అబభదలలర షసచక
ఇసటట ననస:82-10-779
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ షసచక
ఇసటట ననస:82-10-779
వయససస:29
లస: పప
10719 NDX0779710
పపరర: వరమక గగపప

94-218/577

తసడడ:డ జలలన పఠరన
ఇసటట ననస:82-10-778
వయససస:24
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:82-10-779
వయససస:26
లస: ససస స
10716 NDX1372697
పపరర: హనఫ షపక

10708 NDX0989848
పపరర: కరరమమన షపక

10706 NDX1973297
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ ననవనసర షపక
ఇసటట ననస:82-10-776
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబభ షసచక
ఇసటట ననస:82-10-777
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జలలన పఠరన
ఇసటట ననస:82-10-778
వయససస:44
లస: ససస స
10713 NDX1367861
పపరర: రషసదన షపక

94-218/575

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-10-776
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:82-10-776
వయససస:18
లస: ససస స
10710 NDX0989905
పపరర: అరరఫపన పఠరన

10705 NDX1973313
పపరర: ననగమర వల షపక

94-222/199

10730 NDX2133288
పపరర: మమలలల షపక

94-218/592

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:82-10-785
వయససస:23
లస: పప
10733 NDX0942938
పపరర: రమలకరసత జజనననదసల

94-222/200

తసడడ:డ రసగరరరవప జజనననదసల
ఇసటట ననస:82-10-786
వయససస:60
లస: పప
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పపరర: అజయ మదదదరరల
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94-218/593

తసడడ:డ చనన పపరయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:82-10-786/1
వయససస:23
లస: పప
10737 NDX1366160
పపరర: వనసకటటశశరమక ఓబభలపపరస

భరస : చన పపరయఖ
ఇసటట ననస:82-10-786\1
వయససస:45
లస: ససస స
94-222/201

భరస : మలలర సశర రరవప ఓబభలపపరస
ఇసటట ననస:82-10-786/1
వయససస:27
లస: ససస స
10740 NDX0482802
పపరర: పరరశత పసనపరల�

94-216/263

94-218/599

94-222/758

94-161/586

94-218/754

94-218/601

భరస : కరససలల అగమలలర
ఇసటట ననస:82-11-881
వయససస:28
లస: ససస స

10750 NDX2704047
పపరర: యశన బబష షపక

10753 NDX2849495
పపరర: హహససచనబ షపక

10756 NDX2831741
పపరర: శబబర అల సయద

94-218/755

94-218/850

94-223/1153

94-216/265

10745 NDX2908838
పపరర: వనసకరయమక ననతలపరటట

94-218/881

10748 NDX2704062
పపరర: రజయలబ షపక

94-160/493

భరస : ననగభర బబబభ షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:22
లస: ససస స
94-166/686

10751 NDX2692168
పపరర: మసరసన వల షపక

94-218/753

తసడడ:డ ఖససస షరహబ షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:45
లస: పప
94-222/759

10754 NDX2846806
పపరర: యససన బబష షపక

94-224/1372

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:20
లస: పప
94-218/848

10757 NDX2832020
పపరర: శకరర షపక

94-218/849

తసడడ:డ కరజ షపక
ఇసటట ననస:82-11-878
వయససస:19
లస: ససస స

10759 NDX2669125
పపరర: శక లకడక ననగ సరసశత
అననపపరరడడడ
తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-880
వయససస:23
లస: ససస స

94-240/632

10762 NDX2798379
పపరర: ననగభర షపక

94-218/851

భరస : ననగభర మమలలల
ఇసటట ననస:82-11-881
వయససస:23
లస: ససస స

10742 NDX0482810
పపరర: వనసకటటశశరరర పసనపరల�

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:82-11-99
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ అల సయద
ఇసటట ననస:82-11-878
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-880
వయససస:19
లస: పప
10761 NDX3159308
పపరర: బభడడ మక అగమలలర

94-218/600

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రజయల అల సయఖద
ఇసటట ననస:82-11-878
వయససస:34
లస: పప
10758 NDX2669117
పపరర: నరసససహ రరడడడ అననపపరరడడడ

10747 NDX2857456
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

94-216/262

తసడడ:డ నరసససహమమరరస� పసనపరల
ఇసటట ననస:82-10-1013
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:27
లస: పప
10755 NDX1973982
పపరర: అకబర అల సయఖద

94-216/264

తసడడ:డ రరగవయఖ తతట
ఇసటట ననస:82-11-789
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:82-11-800
వయససస:19
లస: ససస స
10752 NDX2690626
పపరర: ననగభర బబబభ షపక

10744 NDX0975276
పపరర: శసకర పరలపరరస

10739 NDX0482828
పపరర: ననగజజఖత పసనపరల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పసనపరల
ఇసటట ననస:82-10-1013
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-11
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:82-11-789
వయససస:27
లస: ససస స
10749 NDX2701423
పపరర: ననగభరరబ షపక

94-222/203

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:82-10-1013
వయససస:31
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:82-11
వయససస:30
లస: ససస స
10746 NDX2857472
పపరర: మధవ కకట

10738 NDX1366178
పపరర: మలలర సశర రరవప ఓబభలపపరస

10741 NDX0186775
పపరర: నరరశ బబబభ పసనపరల

94-218/598

తసడడ:డ ససబబబరరయభడడ
ఇసటట ననస:82-10-786\1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ ఓబభలపపరస
ఇసటట ననస:82-10-786/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� పసనపరల
ఇసటట ననస:82-10-1013
వయససస:50
లస: ససస స
10743 NDX0975235
పపరర: సరశత పరలపరరస

94-218/597 10736 NDX0989228
10735 NDX0989186
పపరర: మహలకడక మదదదరరల మదదదరరల
పపరర: చనన పపరయఖ మదదదరరల

10760 NDX3160363
పపరర: కరససల అగగలక

94-215/1089

తసడడ:డ వనసకనన అగగలక
ఇసటట ననస:82-11-881
వయససస:40
లస: పప
10763 NDX2587855
పపరర: శరహనజ షపక

94-124/805

భరస : శహననజ షపక
ఇసటట ననస:82-11-884
వయససస:43
లస: ససస స
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10764 NDX2877256
పపరర: నససన
డ షపక
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94-222/760

తసడడ:డ సహననజ షపక
ఇసటట ననస:82-11-884
వయససస:28
లస: ససస స
10767 NDX2783850
పపరర: వర అసజ బబబభ ఇటటకల

94-218/854

94-218/857

94-218/604

94-218/858

10774 NDX0976282
పపరర: ననగరశశరరరవప పరకసడర

10777 NDX2787109
పపరర: రరమలసజ నవయభలల పర కసడర

94-218/606

10780 NDX0976274
పపరర: అసజలదతవ వవజసడర

94-218/609

10783 NDX0976365
పపరర: మణణకసఠ వనజసడర
తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:30
లస: పప

94-218/612
10785 NDX0478610
పపరర: జవన మలరరత శకనవరసరరవప�
వవజసడర �
తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:50
లస: పప

10786 NDX0976290
పపరర: చన వనసకటటశశరరర వవజసడర
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:60
లస: పప

10788 NDX2976900
పపరర: ససనల కలమలర ససదరరరర

10789 NDX2787125
పపరర: పడభభకలమలర గరలసకక

94-218/862

తసడడ:డ పరపరరవప ససదరరరర
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద శబర అల
ఇసటట ననస:82-11-903
వయససస:28
లస: పప

94-218/605

10792 NDX2893071
పపరర: శకనవరస శరక జజననభబతనర
తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:82-11-904
వయససస:39
లస: పప

94-218/856

10772 NDX0976316
పపరర: రరమలకకమక పరకసడర

94-218/603

10775 NDX2670420
పపరర: రమలకరసత రరడడడ పలలర రర

94-218/756

తసడడ:డ రరజశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:21
లస: పప
94-218/859

10778 NDX2787117
పపరర: థదన
డ నదకలమలర పరకసడనర

94-218/860

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:24
లస: పప
94-218/607

10781 NDX0478636
పపరర: కమల పదకజ వవజసడర �

94-218/608

భరస : జవన మలరరత శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:45
లస: ససస స
94-218/610

94-218/611
10784 NDX0478677
పపరర: వనసకట ననగరశశరరరవప వవజసడర �

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:42
లస: పప
94-218/613

10787 NDX2788925
పపరర: మభసరసన షపక

94-218/861

భరస : రరహమన
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:63
లస: ససస స
94-218/863

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:24
లస: పప
94-218/865

10769 NDX2798452
పపరర: శవకలమలరర రరకపలర

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:55
లస: ససస స

10791 NDX3034980
పపరర: సయఖద అల

94-218/602

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:52
లస: పప

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:82-11-900
వయససస:27
లస: ససస స
10782 NDX0976357
పపరర: జయలకడక సరమలమ జఖస వవజరసడర

10771 NDX0976332
పపరర: పదకజ పరకసడర

94-218/853

భరస : ననన
ఇసటట ననస:82-11-891
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:82 -11-895
వయససస:51
లస: పప

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:58
లస: ససస స
10779 NDX0976308
పపరర: వషష
ష తషలసస వవజరసడర

94-218/855

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-11-895
వయససస:27
లస: పప
10776 NDX2834190
పపరర: నరసమక కర

10768 NDX2907939
పపరర: ఎసమక ఏటటకఅలల

10766 NDX2798270
పపరర: ననగభవరన ససదద నరద

భరస : ససనల కలమలర
ఇసటట ననస:82-11-890
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వర అసజ బబబభ
ఇసటట ననస:82-11-891
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:82-11-892
వయససస:46
లస: పప
10773 NDX0976340
పపరర: మననజ కలమలర పరకసడర

94-218/852

భరస : వల
ఇసటట ననస:82-11-890
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మభతయఖ
ఇసటట ననస:82-11-891
వయససస:48
లస: పప
10770 NDX2783900
పపరర: నసరయఖ షపక

10765 NDX2813558
పపరర: ఖలశసబ షపక

10790 NDX2788891
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ పలలర రర

94-218/864

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-901
వయససస:42
లస: పప
94-214/874

10793 NDX2893048
పపరర: అనసత లకడక జజనన భటర

94-214/875

భరస : శకనవరస శరక
ఇసటట ననస:82-11-904
వయససస:34
లస: ససస స
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10794 NDX2788883
పపరర: పసడయసకర పపరకకనననన
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94-218/866

భరస : మననజకలమలర
ఇసటట ననస:82-11-904
వయససస:19
లస: ససస స
10797 NDX2945509
పపరర: మసరసణణ పఠరన

94-214/876

94-222/761

94-218/618

94-214/988

Deleted
94-218/869

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-981
వయససస:47
లస: ససస స
10812 NDX2930261
పపరర: దతవ కరజ

94-218/872

94-218/875

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:51
లస: ససస స

94-218/619

10807 NDX2647725
పపరర: భబరర వ రరడడడ మభననసగర

94-215/1224

తసడడ:డ రతన రరడడడ మభననసగర
ఇసటట ననస:82-11-969
వయససస:18
లస: పప
10810 NDX2798262
పపరర: గభరవ రరడడడ కకతస పలర

10813 NDX2833747
పపరర: కలమలరర ననమభల

10816 NDX2798437
పపరర: దవలలబ షపక

94-218/878

10819 NDX2813517
పపరర: వవజద బబష షపక

10822 NDX3141207
పపరర: కకటటశశరమక ఎరకగగపపల
భరస : కకటటశశర రరవప ఎరకగగపపల
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:73
లస: ససస స

10802 NDX1949058
పపరర: పడమలల రరణణ కకలలర

94-218/617

10805 NDX1699877
పపరర: శక హరర వడర మమడడ

94-214/974

10808 NDX2798395
పపరర: ససనత కకసడపరటటరర

94-218/868

భరస : హరరగగపరల
ఇసటట ననస:82-11-980
వయససస:21
లస: ససస స
94-218/870

10811 NDX2908994
పపరర: ననగ మలర శశరర ననతలపరటట

94-218/871

భరస : వననద కలమలర
ఇసటట ననస:82-11-981
వయససస:34
లస: ససస స
94-218/873

10814 NDX2783868
పపరర: బడమకయఖ బబ రరగడడ

94-218/874

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:63
లస: పప
94-218/876

10817 NDX2798320
పపరర: మరరయబబబభ ఎససటల

94-218/877

తసడడ:డ యయనసకర
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:37
లస: పప
94-218/879

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:24
లస: పప
94-214/877

94-218/867

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వడర మమడడ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:82-11-969
వయససస:36
లస: పప

భరస : నసరయఖ
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:26
లస: ససస స
10821 NDX2908077
పపరర: ససససల ఈసపమ

10804 NDX0975227
పపరర: సరసబశవరరవప వవజసడర

10799 NDX3034394
పపరర: హహసపన షపక

భరస : బసవయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:82-11-923
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చన మస
ఇసటట ననస:82-11-987
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జరరర
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:60
లస: ససస స
10818 NDX2798429
పపరర: ససదఖ రరణణ కలకకమమడడ

94-218/616

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-981
వయససస:42
లస: పప

భరస : అరవసదకలమలర
ఇసటట ననస:82-11-981
వయససస:28
లస: ససస స
10815 NDX2798312
పపరర: ననగమక కరలవ

10801 NDX1973461
పపరర: జగనననథస కలయలకలరగ

94-218/615

భసధసవప: మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:82-11-906
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:82-11-923
వయససస:79
లస: పప

భసధసవప: కకషష కకరణ ననలర కరర
ఇసటట ననస:82-11-969
వయససస:57
లస: ససస స
10809 NDX2798411
పపరర: నరరయణమక కకతస పలర

94-215/1090

తసడడ:డ పపలర యఖ కలయలకలరగ
ఇసటట ననస:82-11-916
వయససస:68
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-11-923
వయససస:69
లస: ససస స
10806 NDX3198280
పపరర: గరరరజ రరణణ వడర పపడడ

10798 NDX3044047
పపరర: మహబమబ జన షపక

10796 NDX0975565
పపరర: కకటటశశరరరవప యరకగగపపలల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-11-905
వయససస:69
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:82-11-906
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-11-906
వయససస:39
లస: ససస స
10803 NDX0976001
పపరర: సరమలమ జఖస వవజరసడర

94-218/614

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-11-905
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శబబర పఠరన
ఇసటట ననస:82-11-906
వయససస:34
లస: ససస స
10800 NDX3151024
పపరర: శరహహన షపక

10795 NDX0976258
పపరర: కకటటశశరమక యరకగగపపలల

10820 NDX2820934
పపరర: వదననశర షపక

94-218/880

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:82-11-989
వయససస:20
లస: ససస స
94-218/882

10823 NDX2783827
పపరర: రరహమన షపక

94-218/883

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:68
లస: పప
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10824 NDX2783942
పపరర: పసద ససజపల బబ య
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94-218/884

తసడడ:డ బబననకపరల
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:58
లస: పప
10827 NDX2798288
పపరర: వజయలకడక పపరకకనననన

94-218/887

94-218/890

94-218/893

94-218/896

94-218/899

94-218/902

94-218/904

తసడడ:డ షపక అబభదల జబబర
ఇసటట ననస:82-11-1002
వయససస:30
లస: పప

10837 NDX2800290
పపరర: శరగమణణ గరలసకక

10840 NDX2816346
పపరర: బడహకస షపక

10843 NDX2908788
పపరర: మరరయదనసస ఈసపమ

10846 NDX2800167
పపరర: వల షపక

94-218/907

10849 NDX2798551
పపరర: ఎశరక కరలశ

94-218/897

10852 NDX1229426
పపరర: చనసదదన షపక
భరస : ననగభల మరరవల
ఇసటట ననస:82-11-1049
వయససస:25
లస: ససస స

10832 NDX2783843
పపరర: చసటట బబ రరగడడ

94-218/892

10835 NDX2807543
పపరర: ననగభలమరర షపక

94-218/895

10838 NDX2820892
పపరర: బభడడ మక అగభలల

94-218/898

భరస : కరససలల
ఇసటట ననస:82-11-991
వయససస:29
లస: ససస స
94-218/900

10841 NDX2800324
పపరర: జయరరజ బబ రరగడడ

94-218/901

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-11-992
వయససస:51
లస: పప
94-214/878

10844 NDX2798353
పపరర: బబలకకషష జ

94-218/903

తసడడ:డ రరమభడడ
ఇసటట ననస:82-11-993
వయససస:41
లస: పప
94-218/905

10847 NDX2798445
పపరర: మరరఖన బ షపక

94-218/906

తసడడ:డ బబహ బమబ
ఇసటట ననస:82-11-996
వయససస:23
లస: ససస స
94-218/908

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:82-11-997
వయససస:26
లస: పప
94-236/609

94-218/889

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:82-11-994
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అమకయఖ
ఇసటట ననస:82-11-996
వయససస:21
లస: పప
10851 NDX0978247
పపరర: షబబర షపక షపక

94-218/894

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:82-11-993
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:82-11-993
వయససస:32
లస: ససస స
10848 NDX2807477
పపరర: హరరగగపరల కకసడపరటటరర

10834 NDX2800316
పపరర: రమలకరసత రరడడడ పలలర రర

10829 NDX2800266
పపరర: ససత మహలకడక బతష
స ల

తసడడ:డ బడమకయఖ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మగలలయ
ఇసటట ననస:82-11-992
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:82-11-992
వయససస:21
లస: ససస స
10845 NDX2798346
పపరర: భబగఖలకడక జ

94-218/891

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:82-11-991
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఈసరకల
ఇసటట ననస:82-11-991
వయససస:20
లస: ససస స
10842 NDX2908614
పపరర: అమభకలల బబ రరగడడ

10831 NDX3111010
పపరర: సరసశత కలమకరర

94-218/886

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:18
లస: పప
10839 NDX2908465
పపరర: ఎసపస రర కరలవ

94-218/888

తసడడ:డ కలలశర రరడడడ కలమకరర
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:24
లస: ససస స
10836 NDX2798361
పపరర: ససధకర రరడడడ పలలర రర

10828 NDX2787182
పపరర: వససత లకడక పలలర రర

10826 NDX2787166
పపరర: వజయమక బబ రరగదన
ద

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజశశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గభరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:32
లస: ససస స
10833 NDX2783918
పపరర: మలధవ మటటట

94-218/885

భరస : పపదనససజపరల
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమలసజ నవయభలల
ఇసటట ననస:82-11-990
వయససస:48
లస: ససస స
10830 NDX2798304
పపరర: అమరరవత కకతస పలర

10825 NDX2783835
పపరర: వనసకటటశశరమక బబ య

10850 NDX2908093
పపరర: మరరయమక ఎససటల

94-218/909

భరస : మరరయ బబబభ
ఇసటట ననస:82-11-998
వయససస:25
లస: ససస స
94-215/619

10853 NDX1377753
పపరర: ససత మహలకడక దసగరరరరల

94-215/620

భరస : ననగ సనరఖ ననరరయణ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:82-11-1053
వయససస:32
లస: ససస స
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10854 NDX2038223
పపరర: లల కలమలరర కకసపసలర
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94-218/620

భరస : శకనవరస రరవప కకసపసలర
ఇసటట ననస:82-/12
వయససస:35
లస: ససస స
10857 NDX2670230
పపరర: బబలమక గటటట

94-215/927

94-216/266

94-216/269

భరస : వవమలరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:82-12-972/1
వయససస:58
లస: ససస స
10866 NDX1891671
పపరర: జజఖత అసబటట

94-215/622

10861 NDX1271717
పపరర: కరళళశశర రరవప పటబనయక
ఉదసడన రరవప
తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:82-12-972
వయససస:39
లస: పప

94-216/267

10864 NDX2158476
పపరర: వవమలరరడడడ భమవరపప

94-216/270

10867 NDX1821256
పపరర: దసరర కకరరబలర

94-215/625

10870 NDX1891705
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపలటటరర

10873 NDX0540724
పపరర: కలససమకలమలరర మలర వరపప�

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆనసద తనమస చచదరర�
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:63
లస: ససస స

94-215/629
10875 NDX1515016
పపరర: యస యస సససహ
మసచకలపరటట
తసడడ:డ మహహశశర సససహ మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:82-12-976
వయససస:34
లస: పప

10876 NDX0120865
పపరర: ననర బబషర� ససభబన�
తసడడ:డ నససరరదదదన�
ఇసటట ననస:82-12-976
వయససస:51
లస: పప

10878 NDX2064467
పపరర: కకషష మమరరస గజరల

10879 NDX0931436
పపరర: పమలజల పదకజ�

94-215/632

తసడడ:డ జరమస గజరల
ఇసటట ననస:82-12-978
వయససస:58
లస: పప
10881 NDX0932236
పపరర: పమజల లకడక ననరరయణ�
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-978/1
వయససస:55
లస: పప

10882 NDX0932442
పపరర: మలలర జయలకడక�
భరస : మలలర రరజ�
ఇసటట ననస:82-12-986
వయససస:56
లస: ససస స

94-218/911

10862 NDX1064005
పపరర: మలనస భమవరపప

94-216/268

10865 NDX1821280
పపరర: అపరష పసనపరల

94-215/621

తసడడ:డ హరర పడసరద పసనపరల
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:33
లస: ససస స
94-215/623

10868 NDX1659095
పపరర: ఉమల శసకర కకరరబలర

94-215/624

తసడడ:డ యయససబబబభ కకరరబలర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:25
లస: పప
94-215/626

10871 NDX1821215
పపరర: యయససబబబభ కకరరబలర

94-215/627

తసడడ:డ తనతబబబయ కకరరబలర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:53
లస: పప
94-216/272

10874 NDX0514620
పపరర: ఫరతమల� షపక�

94-215/628

భరస : రసనల�
ఇసటట ననస:82-12-976
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/630

10877 NDX2064475
పపరర: ససవరష గజరల

94-215/631

భరస : కకషష మమరరస గజరల
ఇసటట ననస:82-12-978
వయససస:59
లస: ససస స
94-215/633

భరస : లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-12-978/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-215/635

10859 NDX3078052
పపరర: గగవసదమక లసగరశశటట

తసడడ:డ వవమలరరడడడ
ఇసటట ననస:82-12-972/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:52
లస: పప
94-216/271

94-217/840

భరస : శకనవరస రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:82-12-158/10
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యయససబబబభ కకరరబలర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబబబభ కకరరబలర
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:31
లస: పప
10872 NDX0187237
పపరర: రజన కలమలరర యభ

94-205/912

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:82-12-972/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకట శవ అసబటట
ఇసటట ననస:82-12-974
వయససస:33
లస: ససస స
10869 NDX1821231
పపరర: లల కకషష కకరరబలర

10858 NDX2852010
పపరర: తడవరరస శకనవరసరరవప

10856 NDX3080660
పపరర: బలమక గటటట

భరస : ససబబ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:82-12-58/20
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:82-12-131/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : శక హరర ఆళళళ
ఇసటట ననస:82-12-972
వయససస:33
లస: ససస స
10863 NDX2158468
పపరర: వనసకరయమక భమవరపప

94-218/621

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసపసలర
ఇసటట ననస:82-/12
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-105/20
వయససస:61
లస: ససస స
10860 NDX1942961
పపరర: శరగష ఆళళళ

10855 NDX2038215
పపరర: శకనవరస రరవప కకసపసలర

10880 NDX0872085
పపరర: మమరఖ పడణణత పమభజల�

94-215/634

తసడడ:డ లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:82-12-978/1
వయససస:28
లస: పప
94-215/636

10883 NDX0932467
పపరర: మలలర ససరరష�

94-215/637

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-986
వయససస:29
లస: పప
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10884 NDX0931774
పపరర: మలలర సరసబశవ రరవప�

94-215/638

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-12-986
వయససస:30
లస: పప
10887 NDX2354629
పపరర: అనసపమ దతవరపలర

94-216/274

94-216/277

94-216/783

94-216/280

94-216/282

94-216/285

94-216/288

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1014
వయససస:65
లస: ససస స

10897 NDX2924371
పపరర: లకడక తరరపతమక గరరపరటట

10900 NDX0926972
పపరర: చమట లకడక ససనత�

10903 MLJ3301918
పపరర: మలధవ కకటపరటట

10906 NDX3122793
పపరర: వనత కలమలర కకటపరటట

94-222/210

10909 NDX0617175
పపరర: వనసకటటశశరరర బబచరరశశటట

94-216/786

10912 NDX0187278
పపరర: మసరసన రరవప సనరరససటట
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1014
వయససస:76
లస: పప

10892 NDX0482638
పపరర: కకటట రరమయఖ కర�

94-216/279

10895 NDX2881035
పపరర: ససససకత పరగగలల

94-216/785

10898 NDX2186139
పపరర: ససరరఖ చమట

94-216/281

తసడడ:డ ననగ ససధనకర చమట
ఇసటట ననస:82-12-1004
వయససస:22
లస: ససస స
94-216/283

10901 NDX0926477
పపరర: చమట జయశక

94-216/284

భరస : సనరయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1004
వయససస:60
లస: ససస స
94-216/286

10904 NDX0314781
పపరర: రరజరశశరర కకటపరటట

94-216/287

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1005
వయససస:65
లస: ససస స
94-216/787

10907 NDX0926998
పపరర: బబ గభ వకకమ

94-216/289

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1007
వయససస:34
లస: పప
94-222/211

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబచరరశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1010
వయససస:53
లస: పప
94-216/290

94-216/276

తలర : చసదదక
డ పరగగలల
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణభ గగపరల కకటపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1005
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శరసతనరరస మలదదరరడడ
ఇసటట ననస:82-12-1008
వయససస:24
లస: పప
10911 NDX0185371
పపరర: లకడక రరజఖస సనరర శశటట

94-216/784

భరస : వవణభగగపరల
ఇసటట ననస:82-12-1005
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-12-1005
వయససస:45
లస: పప
10908 NDX2452829
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ మలదదరరడడ

10894 NDX2768505
పపరర: చసదదక
డ పరగగలల

10889 NDX0482620
పపరర: ససతనమహలకడక కర

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగ ససధనకర�
ఇసటట ననస:82-12-1004
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-1004
వయససస:38
లస: పప
10905 MLJ3301926
పపరర: వవణభగగపరల� కకటపరటట�

94-216/278

తసడడ:డ ససజవ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1003
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:82-12-1004
వయససస:35
లస: ససస స
10902 NDX0926675
పపరర: చమటబ ననగ ససధనకర�

10891 NDX2125152
పపరర: ధవలలవత బమడడద

94-216/273

భరస : కకటట రరమయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర పరగగలల
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1003
వయససస:30
లస: పప
10899 NDX0482604
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

94-216/275

భరస : వనసకటటసశర రరవప బమడడద
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:50
లస: పప
10896 NDX0916072
పపరర: వనసకటటష గరపరటట

10888 NDX1971523
పపరర: శరసత చనగసటట

10886 NDX2354595
పపరర: రమఖరరప దతవరపలర

తసడడ:డ రరఘవపలల దతవరపలర
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ కలమలర చనగసటట
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనగసటట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:55
లస: ససస స
10893 NDX2763431
పపరర: రరజశశఖర పరగగలల

94-215/639

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-12-986
వయససస:31
లస: పప

భరస : తతజశశ రరజ దతవరపలర
ఇసటట ననస:82-12-1002
వయససస:30
లస: ససస స
10890 AP151000414428
పపరర: చనగసటట ధనలకడక

10885 NDX0932483
పపరర: మలలర అసకమకరరవప�

10910 NDX0516419
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప బబచరరశశటట

94-222/212

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబచరరశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1010
వయససస:58
లస: పప
94-216/291

10913 MLJ1863786
పపరర: వనసకట కకషష� పబబశశటట �

94-216/292

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:82-12-1015
వయససస:41
లస: పప
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94-216/293
10914 NDX1583641
పపరర: కరమమశశరర మహహశ
మసచకలపరటట
భరస : మహహశశర సససహ మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1016
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర సససగ�
ఇసటట ననస:82-12-1016
వయససస:33
లస: పప

10917 NDX3300332
పపరర: ననగరశశర రరవప ససకర

10918 NDX3300340
పపరర: పదనకవత ససకర

94-219/1021

తసడడ:డ ననగయఖ ససకర
ఇసటట ననస:82-12-1017
వయససస:52
లస: పప
10920 NDX0592782
పపరర: కకటటశశరరరవప ససదర సల�

94-215/641

94-216/788

94-216/298

94-216/301

తసడడ:డ పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:50
లస: పప
10932 NDX0926865
పపరర: బమడడద లకడక�

94-219/1022

10924 NDX2175744
పపరర: పరవన రరమనవడడ

94-214/879

94-216/296

94-215/926
10922 NDX2671675
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప రమనవడడ

10925 NDX0604785
పపరర: శవ కలమలరర రరమనవడడ

94-216/297

భరస : శకనవరసరరవప రరమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:45
లస: ససస స

10927 NDX2175736
పపరర: వనసకట సరయ ఓసకరర
రరమనవడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:23
లస: పప

94-216/299

10930 NDX0926816
పపరర: షపక ననజననసర�

94-216/302

10933 NDX0925867
పపరర: పసటటల శవ

94-215/640

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1026
వయససస:29
లస: పప

10928 NDX1836552
పపరర: లకడకకరసత రరమనవడడ

94-216/300

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనశర� షసచక
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:35
లస: ససస స
94-216/304

10919 NDX0650135
పపరర: పదకజ ససదర సల�
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1023
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : లకడక కరసత రరమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప జడడగభ
ఇసటట ననస:82-12-1027
వయససస:57
లస: ససస స
10929 NDX0482778
పపరర: వనసకటటశశరరర చలవవరర�

10921 NDX2925097
పపరర: శకనవరసరరవప రమనవడడ

94-216/295
10916 NDX0482489
పపరర: మహహశశర సససహ మసచకలపరటట

తసడడ:డ కకషన సససహ మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1016
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1026
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ఁరమనవడడ
ఇసటట ననస:82-12-1026
వయససస:44
లస: ససస స
10926 NDX0927293
పపరర: రరధ జడడగభ

94-216/294

భరస : ననగరశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-12-1017
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:82-12-1023
వయససస:35
లస: పప
10923 NDX2922581
పపరర: అలవనలమక రమనవడడ

10915 NDX0482836
పపరర: శరఖమ సససగ మలనకలపరటట�

10931 NDX0926931
పపరర: పసటటల పపషలవలర �

94-216/303

భరస : శవ� పపషలవలర
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:35
లస: ససస స
94-216/305

10934 NDX0927038
పపరర: బమడడద శవసరయ పడసరద�

94-216/306

భరస : శవసరయపడసరద� బమడడద
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమభలల పసటటల
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:36
లస: పప

94-222/220
10935 NDX2173052
పపరర: గగతమ సరయ శరఖమ
మసచకలపరటట
భరస : యస యస సససగ మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:24
లస: ససస స

10936 NDX2365245
పపరర: ననగలకడక కతష
స ల

భరస : శకనవరస రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:82-12-1028,SAMPATH NAGAR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:82-12-1028,SAMPATH NAGAR
వయససస:39
లస: పప

10938 NDX2457729
పపరర: కలమలరర వలలర పప

10939 NDX0185843
పపరర: అదద లకడక కకతస పలర

10940 NDX0186973
పపరర: కకటటశశరమక కకననగళర�

94-216/307

భరస : లకడక ననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:82-12-1031
వయససస:28
లస: ససస స
10941 NDX0187443
పపరర: రమణ యసగలశశటట
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� బమడడద
ఇసటట ననస:82-12-1028
వయససస:64
లస: పప
94-216/416

94-216/308

భరస : కరరణనకర
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:34
లస: ససస స
94-216/310

10942 NDX0187823
పపరర: వరయఖ యలమసద
తసడడ:డ తపరయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:30
లస: పప

10937 NDX2365252
పపరర: శకనవరస రరవప కతష
స ల

94-216/417

94-216/309

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:51
లస: ససస స
94-216/311

10943 NDX0187864
పపరర: రమమష యలర మసదల

94-216/312

తసడడ:డ వరయఖ యలర మసదల
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:31
లస: పప
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10944 NDX0186726
పపరర: రరమకకషష యసగలశశటట

94-216/313

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:31
లస: పప
10947 NDX0194159
పపరర: శవయఖ యసగలశశటట

94-216/316

94-216/319

94-31/929

94-216/724

94-216/323

94-216/325

94-216/328

తసడడ:డ రన హహసపసన
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:32
లస: పప

94-31/930

10952 NDX0436063
పపరర: జజనకకరరస� గళళళ�

94-216/321

10955 NDX2670321
పపరర: శకనవరస రరవప గరరర పరటట

94-214/736

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1034
వయససస:36
లస: పప
94-211/1143

10958 NDX2196377
పపరర: అనత రరణణ కకడవల

94-216/322

తలర : లకడక కకడవల
ఇసటట ననస:82-12-1035
వయససస:22
లస: ససస స

94-214/975 10961 NDX0926220
10960 NDX3283298
పపరర: పస బ టట రరజగగపరల రరజగగపరల
పపరర: పస బ శశశలజ�

10963 NDX0925297
పపరర: అరరణ నరరలశశటట

94-216/326

94-216/324

10966 NDX1258300
పపరర: శశషరతనస పతస

94-216/331

10969 MLJ3301454
పపరర: రరణణ� దదడనడ�

94-216/329

10972 NDX0367888
పపరర: శకనవరససరరవప దదడనడ
తసడడ:డ పడభభదనసస
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:45
లస: పప

94-216/327

10967 NDX0645903
పపరర: షపక ససచదన బ

94-216/330

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:30
లస: ససస స
94-216/332

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:40
లస: ససస స
94-216/334

10964 NDX0920983
పపరర: నరరలససటట దతవ
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-12-1037
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1037
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:34
లస: ససస స
10971 NDX0482265
పపరర: ససభబన షపక

10957 NDX3195559
పపరర: ననగమక మఖమలటస

94-216/318

తలర : లకడకపడసనన�
ఇసటట ననస:82-12-1033
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1037
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1037
వయససస:60
లస: ససస స
10968 MLJ3301660
పపరర: వజయ� దదడనడ�

10954 NDX2598431
పపరర: వరరర న వరలకడక గరరర పరటట

10949 NDX0186098
పపరర: ననగలత ససకల�

తసడడ:డ పస బ వరడ రరజకలమలర వరడ రరజకలమల భరస : పస బ వరదరరజ కలమలర�
ఇసటట ననస:82-12-1036
ఇసటట ననస:82-12-1036
వయససస:21
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : లకడక
ఇసటట ననస:82-12-1037
వయససస:30
లస: ససస స
10965 NDX0926873
పపరర: నరరలససటట లకడక

94-216/320

భరస : కకషష మఖమలటస
ఇసటట ననస:82-12-1035
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-1035
వయససస:50
లస: పప
10962 NDX0926352
పపరర: నరరలససటట వజయలకడక

10951 NDX1503755
పపరర: హహహదర వల సయఖద

94-216/315

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1033
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1034
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1034
వయససస:53
లస: ససస స
10959 NDX0482208
పపరర: ససబబయఖ పతస �

94-216/317

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:82-12-1033
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1034
వయససస:61
లస: పప
10956 NDX2676617
పపరర: పదనకవత గరరర పరటట

10948 NDX0187732
పపరర: నరసససహరరవప కకననగళర

10946 NDX0185660
పపరర: కరరణనకర కకతస పలర

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వననకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:63
లస: పప

భరస : గళళళ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1033
వయససస:47
లస: ససస స
10953 NDX2598449
పపరర: రమలరరవప గరరర పరటట

94-216/314

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1032
వయససస:60
లస: పప
10950 NDX0315028
పపరర: లకడకపడసనన గళళళ�

10945 NDX0185256
పపరర: శకనవరస రరవప యసగలశశటట

10970 NDX0932087
పపరర: షపక మలబభ

94-216/333

భరస : రన హహసపసన
ఇసటట ననస:82-12-1038
వయససస:55
లస: ససస స
94-216/335

10973 NDX1259290
పపరర: బరరదస రరజ అనసరరధన

94-214/601

భరస : పడసరద రరజ
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:45
లస: ససస స
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10974 NDX1820928
పపరర: హరర కకషషన బరరదసరరజ

94-214/602

తసడడ:డ పడసరద రరజ బరరదసరరజ
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:25
లస: పప
10977 NDX2222073
పపరర: పడశరసత bathula

తసడడ:డ పడసరద రరజ
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:27
లస: పప
94-215/642

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబతషలల
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:21
లస: పప
10980 NDX0184937
పపరర: అరరణ వజయ జరరరకపరటట

94-216/338

94-214/606

94-215/645

94-215/648

94-215/650

94-216/343

10987 NDX1259126
పపరర: ఓరరస అసజమక

10990 NDX1259092
పపరర: మసడల శకనవరస రరవప

10993 NDX1855263
పపరర: ససకనఖ తననరర

10996 MLJ3301314
పపరర: శవ తననరర

94-216/346

10999 MLJ3301363
పపరర: వనసకటససబబయఖ తననరర

94-215/646

11002 NDX0927335
పపరర: గగనన ననగలకడక�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1050/1
వయససస:33
లస: ససస స

94-214/605

10985 NDX1503433
పపరర: బబలల ననయక వరకసఆవటటట

94-215/644

10988 NDX1772095
పపరర: వజయ లకడక అక

94-215/647

భరస : నరసససహ రరవప అక
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:53
లస: ససస స
94-215/649

10991 NDX2354686
పపరర: రరణణ కతనఖణణ ఉసడవలర

94-216/340

భరస : శవపడసరద లలటట ఉసడవలర
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:50
లస: ససస స
94-216/341

10994 NDX1799826
పపరర: కళళవత తననరర

94-216/342

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:26
లస: ససస స
94-216/344

10997 MLJ3301330
పపరర: రరమలరరవప� తననరర�

94-216/345

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:44
లస: పప
94-216/347

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:70
లస: పప
94-217/615

10982 NDX0124925
పపరర: పదక నసడనరర

తసడడ:డ బక ననయక వరకసఆవటటట
ఇసటట ననస:82-12-1048
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:48
లస: పప
11001 NDX1828591
పపరర: ననగ సనరరఖ ననరరయణ
దసగరరరరల
తసడడ:డ వరరకజ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:42
లస: పప

94-215/643

తసడడ:డ రరమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప� యస�
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:40
లస: ససస స
10998 MLJ3301801
పపరర: శకనవరసస తననరర

10984 NDX1503391
పపరర: దసరర బబయ వరకసఆవటటట

94-216/337

భరస : శకనవరస రరజ
ఇసటట ననస:82-12-1046
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసడల వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస లసగస
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:68
లస: ససస స
10995 MLJ3301306
పపరర: కలమలరర� తననరర�

94-216/339

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:33
లస: పప
10992 NDX1515248
పపరర: ఇసదదర లసగస

10981 NDX0185066
పపరర: చచసచయఖ జరరరకపరటట�

10979 NDX0926113
పపరర: జరతపరటట వననద�
తసడడ:డ అసకమక రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1045
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబలల ననయక వరకసఆవటటట
ఇసటట ననస:82-12-1048
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:82-12-1049
వయససస:30
లస: ససస స
10989 NDX1891721
పపరర: గగరర యశవసత మమరరడడడ

94-216/336

తసడడ:డ అసకమక రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1045
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ
ఇసటట ననస:82-12-1046
వయససస:48
లస: పప
10986 NDX1821108
పపరర: కలమలరర మలలర

10978 NDX0646281
పపరర: మసరసన షపక�

94-214/604

తసడడ:డ మభరళ రరజ
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస� షపక
ఇసటట ననస:82-12-1044
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1045
వయససస:31
లస: పప
10983 NDX0123471
పపరర: శకనవరస రరజ నసడనరర

94-214/603 10976 NDX1259282
10975 NDX1259308
పపరర: శవ సరయళ కలమలర బరరదసరరజ
పపరర: పడసరదస రరజ బరరదసరరజ

11000 NDX1828633
పపరర: ససత మహ లకడక దసగరరరరల

94-217/614

భరస : ననగ సనరఖననరరయణ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:82-12-1050
వయససస:32
లస: ససస స
94-216/348

11003 NDX0927137
పపరర: గగననల శకనవరసరరవప�

94-216/349

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-1050/1
వయససస:41
లస: పప
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94-215/651

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:82-12-1051
వయససస:32
లస: ససస స
11007 NDX1258268
పపరర: తననరర ససరరష

94-216/351

94-216/354

94-215/653

94-216/355

94-216/726

94-217/616

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:32
లస: పప
11028 NDX1658824
పపరర: ససనతన పసల
భరస : భబరత కలమలర పసల
ఇసటట ననస:82-12-1057
వయససస:36
లస: ససస స
11031 NDX1408609
పపరర: కకటటశశరరవప తనడడకకసడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:82-12-1057
వయససస:56
లస: పప

11017 NDX1942631
పపరర: హరర వరర న గరడడగభ

11020 NDX2725109
పపరర: శశశదన రరవప పగడల

11023 NDX0556860
పపరర: మమనకరదతవ తడవరరస

11026 NDX0556811
పపరర: వనసకటటశశరరర తడవరరస

11029 NDX1408583
పపరర: వజయ లకడక తనడడకకసడ

94-216/356

94-215/652

11032 NDX0480384
పపరర: కరససల షపక
భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:32
లస: ససస స

94-215/655

11018 NDX0926071
పపరర: జడడగభ బలరరమసరశమ

94-216/357

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:50
లస: పప
94-216/789

11021 NDX3264199
పపరర: పపషల లత తడవరరస

94-216/845

భరస : శకకరసత తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:21
లస: ససస స
94-217/617

11024 NDX0556753
పపరర: శకకరసత తడవరరస

94-217/618

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:29
లస: పప
94-217/620

11027 NDX2158708
పపరర: మరరబ షపక

94-217/621

భరస : ఖలససస ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-12-1057
వయససస:34
లస: ససస స
94-217/623

భరస : కకటటశశరరవప tadikoda
ఇసటట ననస:82-12-1057
వయససస:51
లస: ససస స
94-217/625

94-216/353

తసడడ:డ బబల రరమ సరశమ గరడడగభ
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:52
లస: పప
94-217/622

11012 NDX2194504
పపరర: రరజఖ లకడక గగరసటర

94-215/654 11015 NDX2484715
11014 NDX1397893
పపరర: ననగ సనరఖ ననరరయణ దసగరరరరల
పపరర: హహతతష గరడడగభ

భరస : వనసకటటశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:48
లస: ససస స
94-217/619

11009 NDX1258284
పపరర: కకటటశశర రరవప మతరపప

భరస : కకశశర బబబభ గగరసటర
ఇసటట ననస:82-12-1053
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవపడసరద తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1056
వయససస:29
లస: ససస స
11025 NDX0556795
పపరర: శవ పడసరద తడవరరస

94-216/725

తసడడ:డ బబల రరమ సరశమ గరడడగభ
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దనరరయ వల
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:23
లస: పప
11022 NDX1971937
పపరర: ససభబషసణణ తడవరరస

11011 NDX2645125
పపరర: శవలకడక బబ పలరరజ

94-216/350

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరకగభ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:82-12-1053
వయససస:42
లస: పప

భరస : బలరరమసరశమ
ఇసటట ననస:82-12-1055
వయససస:47
లస: ససస స
11019 NDX2651008
పపరర: మలలక షపక

94-216/352

తసడడ:డ శవరజ బబ పలరరజ
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచనరగ రరగర
ఇసటట ననస:82-12-1053
వయససస:58
లస: ససస స
11016 NDX0927350
పపరర: జడడగభ శరరద

11008 NDX1258292
పపరర: బబలకకటయఖ మతరపప

11006 MLJ3301611
పపరర: చచననమక మతనరపప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభచచయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:62
లస: పప
11013 NDX2194488
పపరర: పడమల రరగర

94-214/737

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలసచ
ఇసటట ననస:82-12-1051-1/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమల రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1052
వయససస:26
లస: పప
11010 NDX1258276
పపరర: వనసకటటశశరరర మతరపప

11005 NDX2641231
పపరర: దసరర పడసరద కలసచ

11030 NDX1408641
పపరర: మదర వల దతవరకకసడ

94-217/624

తసడడ:డ ఇమలమ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:82-12-1057
వయససస:24
లస: పప
94-217/626

11033 NDX1658725
పపరర: షరరఫర షపక

94-217/627

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:33
లస: ససస స
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94-217/628

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:35
లస: ససస స
11037 NDX0860098
పపరర: షపక చన మరరవల షపక

94-217/631

94-217/836

94-217/726

94-216/790

94-217/635

94-217/898

94-219/63

తసడడ:డ బభలర యఖ� ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:82-12-1060
వయససస:36
లస: పప

11047 NDX2355923
పపరర: ననగమర బబబభ షపక

11050 NDX2378784
పపరర: ననసరమక షపక

11053 NDX2378503
పపరర: లకడక పడసనన గటటట

11056 NDX2666600
పపరర: లకడక పడసనన గటటట

94-217/838

11059 NDX2978195
పపరర: మసరసణణ సయద

94-217/634

11062 NDX0314518
పపరర: వనసకటలకడక తమకశశటట
భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1092
వయససస:30
లస: ససస స

11042 NDX0989392
పపరర: శవ తషపరకలల

94-218/623

11045 NDX3267184
పపరర: రమమశ లసగరశశటట

94-217/927

11048 NDX2378792
పపరర: ససచదనబ షపక

94-219/59

భరస : మలబభ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058/16
వయససస:42
లస: ససస స
94-219/60

11051 NDX3080710
పపరర: లకడక పడసనన గటటట

94-217/837

భరస : లకడక ననరరయణ గటటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/61

11054 NDX2378800
పపరర: బబలమక గటటట

94-219/62

భరస : ససబబ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:62
లస: ససస స
94-219/723

11057 NDX2666576
పపరర: లకడక ననరరయణ గటటట

94-233/1037

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:30
లస: పప
94-217/839

భరస : చన ససభబన సయద
ఇసటట ననస:82-12-1058/24
వయససస:29
లస: ససస స
94-216/359

94-217/633

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/10
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:82-12-1058/24
వయససస:43
లస: ససస స
11061 NDX0314369
పపరర: శసకర� ఒసటటపపల�

94-217/896

భరస : లకడక ననరరయణ గటటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:31
లస: పప
11058 NDX2974202
పపరర: కససస బఇవనచ సయద

11044 NDX3222262
పపరర: సరయ లసగరశశటట

11039 NDX1972034
పపరర: వనసకయఖ మగరల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1058\2
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058/18
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/20
వయససస:32
లస: పప
11055 NDX2378818
పపరర: లకడక ననరరయణ గటటట

94-218/622

తసడడ:డ మలబభ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058/16
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058/18
వయససస:75
లస: ససస స
11052 NDX3223468
పపరర: లకడక ననరరయణ గటటట

11041 NDX0135095
పపరర: రరధన తషలసస� తషపరకలల�

94-217/630

తసడడ:డ కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1058/10
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058/12
వయససస:58
లస: పప
11049 NDX2355899
పపరర: మరర బ షపక

94-217/632

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:82-12-1058\1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1058/6
వయససస:27
లస: పప
11046 NDX3088911
పపరర: ఇమలమ షపక

11038 NDX0860072
పపరర: షపక మరరవల షపక

11036 NDX1658709
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ చసద షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబదసలలర షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస సయద
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:23
లస: పప
11043 NDX2672368
పపరర: అనల సససకర

94-217/629

భరస : వనసకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-12-1058
వయససస:40
లస: పప
11040 NDX2977916
పపరర: మసరసన వల సయద

11035 NDX1972117
పపరర: రరమ కకటమక మగరల

11060 NDX0314344
పపరర: సతఖవత� ఒసటటపపల�

94-216/358

భరస : బభలర యఖ� బభలర యఖ
ఇసటట ననస:82-12-1060
వయససస:45
లస: ససస స
94-216/360

11063 NDX0314468
పపరర: హనసమసతరరవప తమకశశటట

94-216/361

తలర : పదక
ఇసటట ననస:82-12-1092
వయససస:31
లస: పప
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94-216/362 11065 NDX2679942
11064 NDX1096411
పపరర: వనసకటరమణ పడసరద జనననభటర
పపరర: ససనత మతడక

తసడడ:డ వరరశశర శరససస స
ఇసటట ననస:82-12-1094
వయససస:52
లస: పప
11067 NDX2500379
పపరర: కరశమక పరసడడక
డ

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1094
వయససస:28
లస: ససస స
94-216/363

భరస : అపలనన పరసడడక
డ
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:26
లస: ససస స
11070 NDX2661650
పపరర: రరజ పరసడడసకక

94-216/728

94-216/366

11071 NDX2651735
పపరర: గగరర పరమడసమ గగ

11074 NDX0926535
పపరర: భమవరపప పరశతనలల

94-216/369

11077 NDX1178953
పపరర: సరసబశవ రరవప T

భరస : శవనననరరయణ జకరక
ఇసటట ననస:82-12-1101/1
వయససస:27
లస: ససస స

11080 NDX2422657
పపరర: శవనననరరయణ జకరక

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస మభలలకలటర
ఇసటట ననస:82-12-1105
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకడకపతరరజ
ఇసటట ననస:82-12-1106
వయససస:37
లస: ససస స
11088 NDX2125137
పపరర: శకనస శరనస
తసడడ:డ బబ లలరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-12-1108
వయససస:23
లస: పప

11086 NDX0646323
పపరర: మసజల యకమల

94-216/375

11089 MLJ3301967
పపరర: అమలకజ� మటటపలర �

94-216/370

11072 NDX2661221
పపరర: గగరర పరసడడసకక

94-216/730

11075 NDX1179027
పపరర: భబగఖలకడక B

94-216/368

11078 NDX2812212
పపరర: శకలకడక జకక

94-215/1091

భరస : రమమష బబబభ జకక
ఇసటట ననస:82-12-1101/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-216/372

11081 NDX1266741
పపరర: వజయలకడక మభలలకలటర

94-214/973

భరస : ననగరరజ కలమలర
ఇసటట ననస:82-12-1105
వయససస:45
లస: ససస స
94-216/792

11084 NDX2773505
పపరర: గరయతడ దతవ మభలలకలటర

94-216/793

భరస : శక రరమ మమరరస మభలలకలటర
ఇసటట ననస:82-12-1105
వయససస:76
లస: ససస స
94-216/374

11087 NDX3042850
పపరర: దసరర పడసరద చతనసనబబ యయనన

94-215/1094

తసడడ:డ ససబబ రరవప చతనసనబబ యయనన
ఇసటట ననస:82-12-1108
వయససస:53
లస: పప
94-216/376

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:82-12-1109
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప బయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1114
వయససస:56
లస: ససస స

94-216/365

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:82-12-1101
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1106
వయససస:54
లస: ససస స

94-218/910 11092 NDX3179116
11091 NDX3035458
పపరర: సతఖననరరయణ చతనసనబబ ఈనన
పపరర: వనసకట లకడక బయఖ

తసడడ:డ ససబబరరవప చతనసనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:82-12-1110
వయససస:43
లస: పప

94-216/367

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరక మభలలకలటర
ఇసటట ననస:82-12-1105
వయససస:79
లస: పప
94-216/373

11069 NDX0314567
పపరర: శరసయఖ సససకర

భరస : రరజ పరసడడసకక
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల జకరక
ఇసటట ననస:82-12-1101/1
వయససస:32
లస: పప

94-215/1220 11083 NDX2901445
11082 NDX1266758
పపరర: ననగ రరజజ కలమలర మభలలకలటర
పపరర: శక రరమ మమరరస మభలలకలటర

11085 NDX1097765
పపరర: నరజ చలర గరల

94-216/729

తసడడ:డ పపదన వవసకయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1101
వయససస:39
లస: పప
94-216/371

94-216/791

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగసరయ
ఇసటట ననస:82-12-1100/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:82-12-1101
వయససస:36
లస: ససస స
11079 NDX2422665
పపరర: ననగ లకడక జకరక

94-216/364

భరస : రరజ పరమడసమ గగ
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరశతనలల�
ఇసటట ననస:82-12-1100/1
వయససస:40
లస: ససస స
11076 NDX1178961
పపరర: అరరణ కలమలరర

11068 NDX0314591
పపరర: మలలర శశరర� సససకర�

11066 NDX2911386
పపరర: కకటటశశరరరవప కకషషస శశటట

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప కకశనమమసత
ఇసటట ననస:82-12-1097
వయససస:61
లస: పప

భరస : శరసయఖ�
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలరరవప పరసడడసకక
ఇసటట ననస:82-12-1098
వయససస:28
లస: పప
11073 NDX0926717
పపరర: భమవరపప ఈశశరమక�

94-216/727

11090 MLJ3301975
పపరర: పపరష చసదడరరవప మటటపలర

94-216/377

తలర : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1109
వయససస:34
లస: పప
94-229/1345

11093 NDX2354637
పపరర: శవ ననగరశశరర పసనసగగసడ

94-216/378

భరస : శవయఖ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:82-12-1120/1
వయససస:46
లస: ససస స
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11094 NDX2354660
పపరర: కరరణ కలమలర పసనసకకసడ

94-216/379

తసడడ:డ శవయఖ పసనసకకసడ
ఇసటట ననస:82-12-1120/1
వయససస:22
లస: పప
11097 NDX2354819
పపరర: రమణ తతట

94-216/382

94-216/385

94-216/387

94-216/390

94-216/841

Deleted
94-215/1095

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1131
వయససస:18
లస: ససస స
11115 AP151000414220
పపరర: అసకమక కకనవటట�

94-216/393

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:70
లస: పప

94-216/388

11107 NDX3259215
పపరర: భభవనవశశరర మభదసననరర

11110 NDX0651489
పపరర: ససనత కగరర�

94-174/1161

11116 MLJ3301900
పపరర: రరమభ లమక� క గరర�

94-216/396

11119 NDX1702266
పపరర: భబసకర రరవప కకలగరన

94-215/656

11122 NDX2222065
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట
భరస : పపరష చసదడరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-12 -1133
వయససస:25
లస: ససస స

94-216/386

11105 NDX0482703
పపరర: ఏ వ పస సతష బబబభ

94-216/389

11108 NDX3259520
పపరర: భబసకర రరవప మభదసననరర

94-215/1212

11111 NDX2918738
పపరర: వనసకట హరరష తడవరరస

94-205/911

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:82-12-1131
వయససస:21
లస: పప
94-216/391

11114 NDX1702209
పపరర: రరజఖ లకడక కకలగరన

94-216/392

భరస : భబసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:30
లస: ససస స
94-216/394

11117 NDX1685389
పపరర: కరరగసక కగరర

94-216/395

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:25
లస: పప
94-216/397

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:39
లస: పప
94-216/399

11102 NDX1179068
పపరర: ఆణణమభతఖస N

తసడడ:డ మభరళ మభదసననరర
ఇసటట ననస:82-12-1129
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసచనచ రరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1130
వయససస:32
లస: ససస స
11113 NDX2354884
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కగరర

94-216/384

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1128
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరవప స
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:38
లస: పప
11121 MLJ3301892
పపరర: పపలలరరరవప క గరర

11104 NDX0482711
పపరర: ససతనరరవమక ననళస

11099 NDX2354728
పపరర: హనన వసకలననవత

భరస : సతష బబబభ N A V P
ఇసటట ననస:82-12-1128
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:82-12-1131
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరయలల�
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:50
లస: ససస స
11118 NDX0314849
పపరర: పసచనచరరవప ఖగరర

94-216/794

భరస : భబసకర రరవప మభదసననరర
ఇసటట ననస:82-12-1129
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప మభదసననరర
ఇసటట ననస:82-12-1129
వయససస:34
లస: ససస స
11112 NDX2719029
పపరర: తడవరరస పపజత

11101 NDX3192242
పపరర: జజన షపక

94-216/381

తసడడ:డ మత వసకలననవత
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1128
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గభరరననథస
ఇసటట ననస:82-12-1128
వయససస:66
లస: పప
11109 NDX3261161
పపరర: భభవనవశశరర మభదసననరర

94-216/383

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:82-12-1125
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1128
వయససస:42
లస: ససస స
11106 NDX0482695
పపరర: ససబబబరరవప ననళస

11098 NDX2354785
పపరర: నటరరజ ఓరరస

11096 NDX2354751
పపరర: బబజ వసకలననవత

భరస : హనన వసకలననవత
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయలఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:58
లస: పప
11103 NDX0482687
పపరర: రమలదతవ ననళస

94-216/380

భరస : జజజ బబషర మలలర ల
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:82-12-1120/2
వయససస:73
లస: ససస స
11100 NDX2354850
పపరర: కకటయఖ మలలర ల

11095 NDX2354777
పపరర: అమల మలలర ల

11120 MLJ3301462
పపరర: కకనవటట రరయలల

94-216/398

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1132
వయససస:51
లస: పప
94-215/657

11123 NDX0314823
పపరర: రరణభకరదతవ పససపపలలటట

94-216/400

భరస : వనసకటబడవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-12-1133
వయససస:53
లస: ససస స
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94-216/401

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:82-12-1133
వయససస:33
లస: పప

94-216/402 11126 NDX0885129
11125 MLJ3301496
పపరర: పపరషచసదడరరవప� పససపపలలటట�
పపరర: వనసకట కకషష రరవప

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:82-12-1133
వయససస:34
లస: పప

11127 NDX1971705
పపరర: పదనకవత యరకసశశటట

94-216/403

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:82-12-1133
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట గగపరల కకషష మమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1134
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషష మమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1134
వయససస:27
లస: పప

11129 NDX1971697
పపరర: వనసకట గగపరల కకషష మమరరస
యరకసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-12-1134
వయససస:65
లస: పప

11130 NDX0172577
పపరర: ననగరశశరమక ఆకలల

11131 NDX0572313
పపరర: శరకవణ కలమలర ఆకలల

11132 NDX0100925
పపరర: అకలల కరకసత కలమలర

94-216/404

94-216/407

భరస : ననగరశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:82-12-1135
వయససస:51
లస: ససస స
11133 NDX2888857
పపరర: సరళ గరరకపరటట

94-211/1144

11136 NDX2355469
పపరర: పదక యరసరన

11139 NDX1633529
పపరర: శకనస చలలర

11142 NDX0720797
పపరర: వరననరరయలణ కరజనన

94-216/409

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:82-12-1135
వయససస:35
లస: పప
94-215/1096

11135 NDX2355428
పపరర: భబరత దతవ యరసరన

94-216/410

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లలటట యరసరన
ఇసటట ననస:82-12-1136
వయససస:31
లస: ససస స

94-216/412 11138 NDX2355295
94-216/413
11137 NDX2355436
పపరర: వనసకట మననహర పససపపలలటట
పపరర: తరరణ కలమలర ననగదసరర
యరసరన
తసడడ:డ వనసకటరమణ పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లలటట యరసరన
ఇసటట ననస:82-12-1136
ఇసటట ననస:82-12-1136
వయససస:22
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

94-215/658

11140 NDX0592808
పపరర: ననరరయణమక యరకగగసడ�

94-215/659

భరస : వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:82-12-1148
వయససస:33
లస: ససస స
94-216/414

తసడడ:డ వర రరఘవయలఖ
ఇసటట ననస:82-12-1161
వయససస:83
లస: పప
11145 NDX3213261
పపరర: ససనత కకచపపడడ

11134 NDX3088887
పపరర: సరల గరరకపరటట

94-216/406

94-216/411

తసడడ:డ ఆసజనవయభలల చలలర
ఇసటట ననస:82-12-1147
వయససస:36
లస: పప

11143 NDX0927236
పపరర: శవరరతడ అననపపరష దతవ�

94-221/894

11146 NDX3175478
పపరర: పదకజ కకసడనరర

94-216/415

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:82-13-1
వయససస:48
లస: ససస స

11149 NDX0132035
పపరర: శరసత రరజ� కరజ�

94-224/1373

11152 NDX0325217
పపరర: రసగననయకమక గరరకపరటట
భరస : సప మయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:82-13-170/1
వయససస:69
లస: ససస స

11144 NDX2355477
పపరర: వనసకటటశశరమక కగరర

94-216/418

94-218/624
11147 NDX0478495
పపరర: శవరరజకలమలరర దననబబ యన�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-13-1
వయససస:29
లస: ససస స
94-218/626

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:82-13-1
వయససస:36
లస: పప
94-217/844

94-215/660

భరస : వనసకటటశశరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:82-12-11431
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కర.శకధర శకధర
ఇసటట ననస:82-13
వయససస:22
లస: ససస స
94-218/625

11141 NDX0592824
పపరర: శకనవరసరరవప యరకగగసడ�
తసడడ:డ వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:82-12-1148
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� శవరరతడ
ఇసటట ననస:82-12-1268
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బ.పడకరశ.బబబమ పడలలశబబబమ
ఇసటట ననస:82-13
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-118
వయససస:25
లస: పప

94-216/408

భరస : జజనకకరరస గలర
ఇసటట ననస:82-12-1136
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప యరసరన
ఇసటట ననస:82-12-1136
వయససస:49
లస: ససస స

11151 NDX3191640
పపరర: రసగ రరవప గభరకపప

94-216/405

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:82-12-1135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమ గలలర
ఇసటట ననస:82-12-1136
వయససస:32
లస: ససస స

11148 NDX0478602
పపరర: నరసమక కరజజ�

11128 NDX1971747
పపరర: నవన సరయ రరస యరకసశశటట

11150 NDX0478552
పపరర: వనసకట రరవప కరజ�

94-218/627

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:82-13-1
వయససస:50
లస: పప
94-218/628

11153 NDX0926618
పపరర: రరమససటట గరయతడ�

94-216/419

తసడడ:డ రరదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:82-13-1022
వయససస:29
లస: ససస స
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94-216/420

తసడడ:డ నరసససహస బభలర యఖ
ఇసటట ననస:82-13-1022
వయససస:60
లస: పప
94-215/663

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరరషటపప
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:45
లస: పప
94-216/421

భరస : అజ బబబభ ననర బబషర
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:29
లస: ససస స
94-21/640

భరస : చసదడశశఖర ఆకలల
ఇసటట ననస:82-13-1140
వయససస:23
లస: ససస స

11161 NDX2457737
పపరర: బబ సయఖద

11164 NDX2765261
పపరర: రవళ కలమలరర ఆకలల

94-216/424

తలర : బబలమక పసడపరరస
ఇసటట ననస:82-13-1140/1
వయససస:65
లస: ససస స

94-216/422

94-216/427

భరస : చసదడశశఖర అకలకల
ఇసటట ననస:82-13-1141
వయససస:42
లస: ససస స

94-215/1103

94-216/430

తసడడ:డ మభతనఖలయఖ అకలకల
ఇసటట ననస:82-13-1141
వయససస:67
లస: పప

11167 NDX0540666
పపరర: బబలరరడడడ పసడపరరరర

94-216/425

11170 NDX2161677
పపరర: ససతరరవమక ఆకలల

94-216/428

భరస : బ వ రరఘవ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-13-1142
వయససస:40
లస: ససస స
94-216/434

తసడడ:డ పరలలమయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:82-13-1142
వయససస:67
లస: పప

94-216/431

11168 NDX2161669
పపరర: ధరణణ దతవ ఆకలల

94-216/429

11174 MLJ3301439
పపరర: శవయఖ షపక

94-215/1237

94-216/432

11177 NDX1064104
పపరర: అననరరధ పలర పప
భరస : శశఖర పలర పప
ఇసటట ననస:82-13-1142
వయససస:33
లస: ససస స

11179 NDX3214947
పపరర: భరమక బతష
స ల

11180 NDX3187515
పపరర: భవరణణ బతష
స ల

భరస : బడహకస చరరకవపరర
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:29
లస: ససస స

94-216/426

11171 AP151000414403
పపరర: చసదడశశఖర ఆకలల

తసడడ:డ బబలరసకకసడ వరరరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:82-13-1142
వయససస:25
లస: పప

11182 NDX2354363
పపరర: కరమమశశరర చరరకవపరర

94-216/423

తసడడ:డ మహబససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-13-1141/1
వయససస:50
లస: పప

94-215/1104

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:34
లస: ససస స
94-216/435

11165 MLJ3301603
పపరర: కకటటశశరమక పసడపరరస

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అకలకల
ఇసటట ననస:82-13-1141
వయససస:47
లస: పప

11173 MLJ3301298
పపరర: హహసపసన బ షపక

11176 NDX2022945
పపరర: బబలరసకకసడ సరయ వనసకటటశ

94-218/912

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:82-13-1141
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:82-13-1141/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-215/1236

11162 NDX2945467
పపరర: కకటటశశర రరవప తతట

భరస : జననరద నరరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:82-13-1140/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:82-13-1141
వయససస:57
లస: ససస స

11172 AP151000414188
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల

94-215/1102

తసడడ:డ ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరడడడ పసడపరరరర
ఇసటట ననస:82-13-1140/1
వయససస:37
లస: పప

11169 AP151000414404
పపరర: పదనకవత ఆకలల

11159 NDX2913499
పపరర: పదనకవత తతట
భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-13-1140
వయససస:22
లస: ససస స

11166 MLJ3301678
పపరర: జననరరనరరడడడ పసడపరరస

తసడడ:డ రరసబబబభ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:20
లస: ససస స

94-215/1101

భరస : ననరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:34
లస: ససస స

11163 NDX2426211
పపరర: లకడక సరయ ఆలలఖఖ ఆకలల

11181 NDX2457794
పపరర: అనసషర బబలరసకకసడ

11158 NDX2913812
పపరర: ఠరరరన తనట

94-215/662
11156 NDX2355261
పపరర: గగతమ సరయకలమలర కరరషటపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరరషటపప
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరరశ తతట
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:24
లస: ససస స

11160 NDX2354355
పపరర: హరరపపననసర ననర బబషర

11178 AP151000414408
పపరర: జగనననధరరవప పలర పప

94-215/661

భరస : శకనవరసరరవప కరరషటపప
ఇసటట ననస:82-13-1139
వయససస:40
లస: ససస స

11157 NDX2354025
పపరర: శకనవరసరరవప కరరషటపప

11175 NDX2913820
పపరర: జయ లలత బబలరసకకసడ

11155 NDX2354033
పపరర: వనజకలమలరర కరరషటపప

94-216/433

94-215/1105

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:28
లస: ససస స
94-216/436

11183 MLJ1863000
పపరర: పపరరషమ జయరరధ బసవరరజ

94-216/437

భరస : జయశసకర
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:34
లస: ససస స
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11184 AP151000414365
పపరర: లకడక బసవరరజ

94-216/438

94-216/439 11186 NDX1097575
11185 NDX1097740
పపరర: ఎస ఎన రరఘవవసదడ బబసవరరజ
పపరర: జయరరధనకకషష మమరరస
బబసవరరజ
తసడడ:డ జయశసకర
తసడడ:డ జయశసకర
ఇసటట ననస:82-13-1143
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:26
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

94-216/440

94-216/441

11188 AP151000414364
పపరర: జయశసకర బసవరరజ

94-217/841

భరస : జయశసకర
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:51
లస: ససస స
11187 NDX2457745
పపరర: రరసబబబభ బబలరస కకసడన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:40
లస: పప
11190 NDX1971440
పపరర: రరజ శక చతమబబత

తసడడ:డ రరధనకకషఅమమమరరస
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:57
లస: పప
94-216/443

భరస : చన రరమభ చతమబబత
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:27
లస: ససస స
11193 NDX0926642
పపరర: చచసబబటట రరమభ�

94-216/446

94-216/692

94-215/1192

94-216/453

94-215/666

భరస : కర హహచ వ ఎన రరజ కలడడసదద
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:34
లస: ససస స

94-216/449

11200 NDX0926824
పపరర: బసడనరర పదక

11203 NDX2457760
పపరర: వరసస బసడనరర

11206 MLJ3301215
పపరర: భవరన� బమస�

94-216/457

11209 NDX2354389
పపరర: ససనల బమస

94-216/451

11212 NDX2354405
పపరర: దదలర లద ననర బబషర
భరస : ససచదస హహసపసన ననర బబషర
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:47
లస: ససస స

94-216/448

11198 NDX0311944
పపరర: కకసడలరరవప యలరర గడడ

94-216/450

11201 NDX0926527
పపరర: బసడనరర సప మయఖ�

94-216/452

తసడడ:డ వనసకయఖ� బసదరర
ఇసటట ననస:82-13-1147
వయససస:45
లస: పప
94-216/454

11204 NDX0649830
పపరర: పదక బబ స�

94-215/664

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:38
లస: ససస స
94-216/455

11207 MLJ3301181
పపరర: కకటటశశరమక� బమషర�

94-216/456

భరస : శకనవరస� బభశ
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:38
లస: ససస స
94-216/458

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బమస
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:23
లస: పప
94-216/460

11195 MLJ1863034
పపరర: బబబభ చతమమబత

తసడడ:డ పసదదయఖ యలరర గడడ
ఇసటట ననస:82-13-1145/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప� బభశ
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసదదనన బభశ
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:65
లస: ససస స
11211 NDX1097989
పపరర: ధనలకడక కలదదసడడ

11197 NDX0311969
పపరర: శకదతవ యలరర గడడ

94-216/445

తసడడ:డ ననగభమషణస చతమమబత
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:82-13-1148
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసదదనన�
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:48
లస: పప
11208 MLJ3301140
పపరర: వనసకట నరసమక బమషర

94-216/447

భరస : సరసబయఖ బసదరర
ఇసటట ననస:82-13-1147
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరసస బసడనరర
ఇసటట ననస:82-13-1148
వయససస:30
లస: ససస స
11205 NDX0650069
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప బబ స�

11194 NDX0926733
పపరర: షపక అనశర�

11192 NDX0926014
పపరర: చచసబబటట చనరరమభ
తసడడ:డ బబబభ చతమమబత
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:82-13-1145/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:82-13-1146
వయససస:30
లస: ససస స
11202 NDX2457778
పపరర: అరరణన బసడనరర

94-216/444

తసడడ:డ మకకబల�
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమభలల�
ఇసటట ననస:82-13 1144
వయససస:47
లస: పప
11199 NDX3225802
పపరర: నరసమక చలర

11191 MLJ1863075
పపరర: కలమలరర చచసచతటట

11189 NDX3191426
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల
తసడడ:డ బభషస
ఇసటట ననస:82-13-1143
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబబభ చచసచతటట
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ� చతమమబత
ఇసటట ననస:82-13-1144
వయససస:30
లస: పప
11196 NDX0926386
పపరర: పలర పప పపలలరరరవప�

94-216/442

11210 MLJ3301207
పపరర: ననగరశశరరరవప� బమషర�

94-216/459

తసడడ:డ పసదదనన� బభశ
ఇసటట ననస:82-13-1151
వయససస:37
లస: పప
94-216/461

11213 AP151000414344
పపరర: వనసకటకళళఖణణ కలదదసడడ

94-216/462

భరస : పపరరషప తస మరరజ కలడడసదద
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:60
లస: ససస స
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11214 NDX1097997
పపరర: హరరవనసకట నరసససహరరజ
కలదదసడడ
తసడడ:డ పపరరషప తస మరరజ కలడడసదద
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:35
లస: పప

94-216/463

11217 NDX2354439
పపరర: ననగలకడక కసదసకకరర

94-216/466

94-216/469

94-216/472

94-216/473

94-216/795

94-216/477

94-218/913

తసడడ:డ ఉగకనరసససహస
ఇసటట ననస:82-13-1159
వయససస:58
లస: పప

11227 NDX0716290
పపరర: వనసకట రమణ లకకరరజ

11230 NDX3115102
పపరర: ననగ లకడక ఉలర

11233 MLJ1861491
పపరర: లకకయఖ� మలలర ల�

94-216/733

94-216/474

11222 MLJ3301538
పపరర: రరస మహన రరవప� వధద�

11225 NDX1891655
పపరర: కకటట బడహకస గమడవలర

94-215/668

11228 AP151000414147
పపరర: వజయకలమలరర కరకరర �

94-215/1106

11231 NDX0926170
పపరర: మలలర ల అరరణ

11242 NDX0482455
పపరర: లకడకపడసనన సససగసశశటట
భరస : శకనవరసరరవప ససనరససపటట
ఇసటట ననస:82-13-1160
వయససస:32
లస: ససస స

94-216/475

94-216/476

భరస : లకకయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:34
లస: ససస స
94-216/478

11234 NDX2672160
పపరర: రమణ ఉడడసపటట

94-216/732

భరస : లకడక ననరరయణ ఉడడసపటట
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:40
లస: ససస స

94-216/479 11237 NDX2354447
11236 NDX2354454
పపరర: సరయ నకసససహ ఉతతస జ వనలరసకక
పపరర: శశతష మలధవ శరససస స వనలరసకక

11239 NDX0314922
పపరర: పదనకవత� వనలరసకక�

94-216/471

భరస : శశషగరరరరరవప కరకరర � కరకరర
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:54
లస: ససస స

94-216/480

తసడడ:డ ఉగక నరసససహస వ
ఇసటట ననస:82-13-1158
వయససస:50
లస: పప
94-216/481

భరస : జగనననధశరససస �స
ఇసటట ననస:82-13-1159
వయససస:50
లస: ససస స
94-216/483

94-216/468

తసడడ:డ పసచచయఖ చనరర గమడవలర
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శశతష మలధవ శరససస స వ
ఇసటట ననస:82-13-1158
వయససస:20
లస: పప

భరస : శశతష మలధవ శరససడ
ఇసటట ననస:82-13-1158
వయససస:42
లస: ససస స
11241 MLJ3301249
పపరర: జగనననధశరససస స వనలరసకక

94-215/667

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:33
లస: పప
11238 NDX2666840
పపరర: ఆదద ధన లకడక వనలరసకక

11224 NDX1840470
పపరర: మణణకసఠ చనరర గమడవలర

11219 NDX1258243
పపరర: హరగష కసదసకలరగ

తసడడ:డ సనరర ననరరయణ� వధద
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:62
లస: పప

భరస : రమలసజనవయభలల ఉలర
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:82-13-1157
వయససస:53
లస: ససస స
11235 NDX3095650
పపరర: రరమలనవరనసయభలక ఉలర

94-216/470

భరస : శశషష కకషప ర లకకరరజ
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటట బడహకస గమడవలర
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:51
లస: ససస స
11232 NDX0311803
పపరర: లకడక మలలర ల

11221 NDX1333640
పపరర: రరజ మహన రరవప వనలర లల

94-216/465

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరళబడహకస గమడవఅల
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప kakarla
ఇసటట ననస:82-13-1156
వయససస:35
లస: ససస స
11229 NDX2869386
పపరర: మలర శశరర గమడవలర

94-216/467

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయలఖ కరజజనన
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:73
లస: పప
11226 NDX0716274
పపరర: మలధవ కరకరర

11218 MLJ3301629
పపరర: కమలకలమలరర� వధద�

11216 AP151000414383
పపరర: కలదదసడడ పపరరషప తస మరరజ

తసడడ:డ సతఖరరజ కలడడసదద
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరస మహన రరవప� veedhi
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప వధద
ఇసటట ననస:82-13-1154
వయససస:33
లస: పప
11223 NDX2457802
పపరర: వర ననగరశశరరరవప కరజజనన

94-216/464

తసడడ:డ మమలలల ననర బబషర
ఇసటట ననస:82-13-1152
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కర
ఇసటట ననస:82-13-1153/1
వయససస:28
లస: ససస స
11220 NDX0314526
పపరర: దసరర శకనవరస వదద

11215 NDX2354397
పపరర: ససచదస హహసపసన ననర బబషర

11240 NDX2104024
పపరర: వసరరద కలమలర వనలరసకక

94-216/482

తసడడ:డ జగనననథ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-13-1159
వయససస:36
లస: పప
94-216/484

11243 NDX0314443
పపరర: సశపన మసడల

94-216/485

భరస : శకనవరసరరవప మదనల
ఇసటట ననస:82-13-1160
వయససస:35
లస: ససస స
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94-216/486

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� మదనల
ఇసటట ననస:82-13-1160
వయససస:33
లస: పప
11247 NDX1098003
పపరర: లకడక కనసమల

94-216/489

94-215/669

94-216/492

94-216/495

94-216/498

94-216/499

94-216/502

భరస : వనసకటటశశరరర దసడడరర
ఇసటట ననస:82-13-1170
వయససస:25
లస: ససస స

11257 NDX1063809
పపరర: శవపరరశత చలలర

11260 NDX0592725
పపరర: కకమల దసదసదపపడడ�

11263 NDX2354264
పపరర: జజఖషష కలవరశరపప

11266 NDX2354314
పపరర: పదక వలలర పప

94-216/505

11269 NDX2354256
పపరర: రరజరష కలవరశరపప

94-216/496

11272 NDX1973396
పపరర: వనసకటటశశరరర దసడడరర
తసడడ:డ గభరవయఖ దసడడరర
ఇసటట ననస:82-13-1170
వయససస:28
లస: పప

11252 NDX1355809
పపరర: ససబబబ రరవప యదదనపపడడ

94-215/671

11255 NDX0604843
పపరర: గగలర చసదడశశఖర�

94-216/494

11258 NDX1064039
పపరర: అసజమక జజననల

94-216/497

భరస : సరసబరరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:82-13-1163
వయససస:79
లస: ససస స
94-215/672

11261 NDX0592766
పపరర: రవకలమలర దసదసదపపడడ�

94-215/673

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-13-1164
వయససస:39
లస: పప
94-216/500

11264 NDX2354330
పపరర: లకడక వలలర పప

94-216/501

భరస : గసగ చలలర
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:23
లస: ససస స
94-216/503

11267 NDX2354231
పపరర: ససనత కలవరశరపప

94-216/504

భరస : ననగరశశర రరవప కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:49
లస: ససస స
94-216/506

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:29
లస: పప
94-218/629

94-216/491

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:78
లస: పప

భరస : శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:23
లస: పప
11271 NDX1973438
పపరర: లకడక దసడడరర

94-216/493

భరస : రరజరష కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజలల కలవరశరపప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:24
లస: ససస స
11268 NDX2354280
పపరర: అజయ కలవరశరపప

11254 NDX0540773
పపరర: నరసససహరరవప వనలరసకక

11249 MLJ1863596
పపరర: చసదడశశఖర షపక

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:63
లస: పప

భరస : రవకలమలర�
ఇసటట ననస:82-13-1164
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకశశర ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:22
లస: ససస స
11265 NDX2354272
పపరర: రగజజ కలవరశరపప

94-215/670

భరస : అపసలరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:82-13-1163
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప బటటట
ఇసటట ననస:82-13-1163
వయససస:36
లస: పప
11262 NDX2354348
పపరర: సతఖవత వలలర పప

11251 NDX1579723
పపరర: ఫణణ కలమలర పడతనపగరరర

94-216/488

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:82-13-1161
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజనసన బబబభ బటటట
ఇసటట ననస:82-13-1163
వయససస:29
లస: ససస స
11259 NDX2457810
పపరర: జజనసన బబబభ బటటట

94-216/490

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పడతనపగరరర
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప వవలలసకక
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:68
లస: ససస స
11256 NDX2457828
పపరర: భవరన బటటట

11248 MLJ1863281
పపరర: సరలలభ� షపక�

11246 MLJ3301959
పపరర: శకనవరస రరవప మసడల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసడల
ఇసటట ననస:82-13-1160
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర� షపక
ఇసటట ననస:82-13-1161
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-13-1162
వయససస:53
లస: ససస స
11253 NDX0540815
పపరర: హహహమలవత వవలసకక

94-216/487

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మసడల
ఇసటట ననస:82-13-1160
వయససస:38
లస: పప

భరస : యయససబబబభ కనసమల
ఇసటట ననస:82-13-1161
వయససస:44
లస: ససస స
11250 NDX1355791
పపరర: వరర లకడక యదదనపపడడ

11245 NDX1685439
పపరర: రమమశ మసడల

11270 NDX2354306
పపరర: శకనస వలలర పప

94-216/507

తసడడ:డ కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:43
లస: పప
94-218/630

11273 NDX0325266
పపరర: అననపపరష గరరకపరటట

94-218/631

భరస : శకహరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:82-13-1170/1
వయససస:41
లస: ససస స
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94-218/632

తసడడ:డ సప మయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:82-13-1170/1
వయససస:45
లస: పప
11277 NDX2355683
పపరర: అవననష ససకర

94-217/636

94-217/894

94-218/638

94-218/641

తసడడ:డ నరరసదడ కలమలర మదసదలకరర
ఇసటట ననస:82-13-1175
వయససస:30
లస: పప
11289 NDX0326694
పపరర: వనసకటటశశరమక� రరజననల�

94-218/643

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-13-1177
వయససస:36
లస: ససస స
11292 NDX3076817
పపరర: రమదతవ గగవసదసళరగ

94-217/843

94-218/646

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:54
లస: పప

11284 NDX1476580
పపరర: రరసబబబభ టటకక

94-218/649

94-218/639

94-217/637

11282 NDX1476598
పపరర: కనఖ కలమలరర టటకక

94-218/637

11285 NDX1658683
పపరర: గరరరజ కలమలరర మదసదలకరర

94-218/640

తసడడ:డ సరసబశవరరవప టటకక
ఇసటట ననస:82-13-1174/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరరసదడ కలమలర మదసదలకరర
ఇసటట ననస:82-13-1175
వయససస:49
లస: ససస స

94-218/642
11287 NDX1632935
పపరర: వనసకట నరరసదడ కలమలర
మదసదలకరర
తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప మదసదలకరర
ఇసటట ననస:82-13-1175
వయససస:53
లస: పప

11288 NDX2299097
పపరర: శశ కలమలర తషమకలచతరరవప

తసడడ:డ మలరకసడతయభలల తషమకలచచరరవప
ఇసటట ననస:82-13-1176
వయససస:23
లస: పప

11290 NDX0325043
పపరర: బబలలజ గగవసదవరరర

11291 NDX3075603
పపరర: ససతమహలకడక గగవసదసళరగ

94-218/644

11293 NDX3222114
పపరర: హరర కకషష గగవసదసళరగ

11296 NDX0989657
పపరర: ధనరరజఖస బబ మలకరరడడ

11299 NDX0989376
పపరర: శకకరసత రరడడడ బబ మలకరరడడ

11302 NDX0387944
పపరర: ఆసజనవయభలల చనపల
తసడడ:డ సనరరననరరయణ
ఇసటట ననస:82-13-1182
వయససస:45
లస: పప

94-127/832

94-217/842

భరస : రమమశ గగవసదసళరగ
ఇసటట ననస:82-13-1178
వయససస:62
లస: ససస స
94-217/895

11294 NDX2064178
పపరర: రమమశ గగవసదసల

94-218/645

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గగవసదసల
ఇసటట ననస:82-13-1178
వయససస:67
లస: పప
94-218/647

11297 AP151000417363
పపరర: ససబబబరరవమక పతస రరడడడ

94-218/648

భరస : పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:49
లస: ససస స
94-218/650

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:37
లస: పప
94-218/652

11279 NDX1902296
పపరర: అఖల ససకర

భరస : రరసబబబభ టటకక
ఇసటట ననస:82-13-1174/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:34
లస: పప
11301 MLJ3306982
పపరర: పప లరరడడడ పతస రరడడడ

94-218/636

తసడడ:డ రమమశ గగవసదసళరగ
ఇసటట ననస:82-13-1178
వయససస:43
లస: పప

భరస : చచసచరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:30
లస: ససస స
11298 NDX0989673
పపరర: చచసచరరడడడ పరరసరరడడడ

11281 NDX1421932
పపరర: జయససధ ససకర

94-218/634

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-13-1174
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:82-13-1177/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : హరరకకషష గగవసదసళరగ
ఇసటట ననస:82-13-1178
వయససస:38
లస: ససస స
11295 NDX1215938
పపరర: లకడక పరరసరరడడడ

94-218/635

భరస : సరసబశవరరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-13-1174
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబభ టటకక
ఇసటట ననస:82-13-1174/1
వయససస:26
లస: పప
11286 NDX1655176
పపరర: మననజ కలమలర మదసదలకరర

11278 NDX1421916
పపరర: సరసబశవరరవప ససకర

11276 NDX1372788
పపరర: సయఖద ననగమర మరర

తసడడ:డ ఫరగద బ సయఖద
ఇసటట ననస:82-13-1171
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద ససకర
ఇసటట ననస:82-13-1172
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దనససజనఉలక కరరటట
ఇసటట ననస:82-13-1174
వయససస:32
లస: పప
11283 NDX1503854
పపరర: సరయ కకషప ర టటకక

94-218/633

భరస : ననగభల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:82-13-1171
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-13-1172
వయససస:22
లస: పప
11280 NDX3222106
పపరర: బబలలజ కరరటట

11275 NDX1368042
పపరర: సయఖద రసజన బ సయఖద

11300 NDX0989665
పపరర: ననరరయణరరడడడ పరరసరరడడడ

94-218/651

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:82-13-1180
వయససస:43
లస: పప
94-218/653

11303 NDX2139930
పపరర: భమలకడక రరజననల

94-217/638

భరస : వనసకటటశశరరరరవ రరజననల
ఇసటట ననస:82-13-1184
వయససస:37
లస: ససస స
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11304 AP151000417076
పపరర: సరమలమ జఖస రరజననల

94-217/639

భరస : నరసయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:82-13-1184
వయససస:67
లస: ససస స
11307 NDX3186376
పపరర: మనస గభరకపప

94-215/1107

Deleted

11310 MLJ1861566
పపరర: లలత సససగసశశటట

94-217/644

భరస : రరఘవరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:67
లస: ససస స
11313 NDX3186905
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గభరకపప

11316 NDX3088523
పపరర: వనసకట సరయ పడణణత గభరకపప

94-217/845

94-217/848

94-218/654

తసడడ:డ బబలగసగరధర తలక భమమల
ఇసటట ననస:82-13-1195
వయససస:26
లస: ససస స
11322 NDX1634287
పపరర: బదరగ ననరరయణ భమమల

94-222/222

తసడడ:డ బబలగసగరధర తలక భమమల
ఇసటట ననస:82-13-1195
వయససస:26
లస: పప
94-218/658

తసడడ:డ శవ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-13-1197
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:43
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:37
లస: ససస స
11311 NDX0904433
పపరర: భబసకరరరవప సససగసశశటట

11314 NDX3134699
పపరర: మనస గభరకపప

11317 NDX3222098
పపరర: రసగ రరవప గభరకపప

94-217/647

11312 NDX0556712
పపరర: హరర సతఖననరరయణరరవప
సససగసశశటట
తసడడ:డ రఘభ వరక సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:48
లస: పప

94-217/646

94-217/846

11315 NDX3186350
పపరర: వనసకట సరయ పడణణత గభరకపప

94-217/847

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:23
లస: ససస స
94-217/893

11318 NDX3222270
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
తసడడ:డ పసదద పసచచయఖ గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:48
లస: పప

94-218/655
11320 NDX1476275
పపరర: లలవనసకటసఇబదరగననరరయలణ
భమమల
తసడడ:డ బబలగసగరధర తలక భమమల
ఇసటట ననస:82-13-1195
వయససస:26
లస: పప

11321 NDX1527425
పపరర: smv కకమల దతవ భమమల

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:82-13-1197
వయససస:32
లస: ససస స

11326 AP151000417373
పపరర: లకడకకరసతస బబ డగరరర

11327 AP151000417371
పపరర: శవభబసకరరరవప బబ డగరరర

94-218/659

తసడడ:డ ననగభమషణస వవమభలపలర
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:47
లస: పప

94-217/897

94-222/221

భరస : బబలగసగరధర తలక భమమల
ఇసటట ననస:82-13-1195
వయససస:49
లస: ససస స

94-218/656
11323 NDX1503953
పపరర: మహన గభరరననథ శక సరయ
కలశకకలన
తసడడ:డ మలర కరరరరన మమరరస కలశకకలనస
ఇసటట ననస:82-13-1196
వయససస:25
లస: పప

11332 MLJ3306370
పపరర: ససతనరరమయఖ వవమభలపలర

94-217/643

94-217/645

11324 NDX0556902
పపరర: శకలకడక బబ డడగరరర

94-218/657

94-218/660

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ దగరరర
ఇసటట ననస:82-13-1197/1
వయససస:62
లస: పప
94-217/648

భరస : ససతనరరమయఖ వవమభలపలర
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:55
లస: ససస స
94-217/650

11309 NDX2029024
పపరర: శవలకడక దతవ సససగసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:25
లస: పప

11329 MLJ3306487
పపరర: రతనకలమలరర వవమభలపలర

94-217/641

భరస : హరర సతఖననరరయణ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవభబసకరరరవప
ఇసటట ననస:82-13-1197/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకకయఖ కటటకస
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:39
లస: ససస స
11331 MLJ1863612
పపరర: లకకయఖ కటటకస

94-217/642

భరస : వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:22
లస: ససస స
11319 NDX1632901
పపరర: మలనస రరజఖలకడక భమమల

11308 MLJ3306073
పపరర: ఆదదలకడక సససగసశశటట

11306 AP151000417077
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజననల

తసడడ:డ నరసయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:82-13-1184
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయల గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:48
లస: పప

11328 MLJ1860840
పపరర: భబరత కటటకస

94-217/640

తసడడ:డ ననసరయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:82-13-1184
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గభరకపప
ఇసటట ననస:82-13-1188
వయససస:41
లస: ససస స

11325 NDX0481440
పపరర: ససబడహకణఖస బబ డడగరరర

11305 NDX0556621
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరజననల

11330 NDX1421866
పపరర: సరగజన మలరరసస

94-217/649

భరస : వనసకటటశశరరర మలరరసస
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:67
లస: ససస స
94-217/651

11333 NDX1421890
పపరర: వనసకటటశశరరర మలరరసస

94-217/652

తసడడ:డ పపలర యఖ మలరరసస
ఇసటట ననస:82-13-1199
వయససస:48
లస: పప
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94-216/508

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:82-13-1241/1
వయససస:45
లస: ససస స
11337 MLJ3301637
పపరర: అరరణ� కరణస�

94-216/510

94-215/676

94-216/796

Deleted
94-215/678

తసడడ:డ సయయద హహషరఖన ననర బబషర
ఇసటట ననస:82-14-1237
వయససస:28
లస: పప
11349 NDX0188201
పపరర: ననగరశశర రరవప పప లల

94-216/514

తసడడ:డ ససచదన పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1238
వయససస:49
లస: పప
11352 NDX2125004
పపరర: సరగజన పప లల

94-222/229

94-216/516

94-216/519

తసడడ:డ జగననకహన రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:82-14-1241/1
వయససస:67
లస: పప

94-215/675

11342 NDX2888618
పపరర: పపజత మభననలకరర

94-215/1108

Deleted

94-216/797 11345 NDX2222099
11344 NDX3159365
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప టసగభటటరర
పపరర: మరరబ ననర బబషర

తసడడ:డ పదదగరలక టసగభటటరర
ఇసటట ననస:82-14-1236/1
వయససస:56
లస: పప
11347 NDX2136001
పపరర: వనసకట రతననచనరరఖలల
పరలడడగభ
తసడడ:డ పరరశతశస పరలడడగభ
ఇసటట ననస:82-14-1237
వయససస:74
లస: పప

94-216/512

11350 NDX1727082
పపరర: ఆమన పప లల

94-222/227

11353 NDX2124998
పపరర: సరయ కకరణ పప లల

11356 NDX0186940
పపరర: గరసధద ససకర

11359 NDX1097633
పపరర: లకడకకకరణకయ చసదదలల

11362 NDX1605544
పపరర: సతఖ లకడక దతవ దతవత
భరస : లకడక కరసత రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:39
లస: ససస స

94-215/677

భరస : హహహదర అల ననర బబషర
ఇసటట ననస:82-14-1237
వయససస:23
లస: ససస స
11348 NDX0185298
పపరర: అననపపరష పప లల�

94-216/513

భరస : చనన ననగరశశర రరవప� పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1238
వయససస:41
లస: ససస స
11351 NDX1727108
పపరర: వమల దతవ పప లల

94-222/228

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1239
వయససస:24
లస: ససస స
94-222/230

11354 NDX0187765
పపరర: సతఖ వరణణ ససకర

94-216/515

తసడడ:డ రరమకకషష ససక
ఇసటట ననస:82-14-1240
వయససస:39
లస: ససస స
94-216/517

11357 NDX0482083
పపరర: శకనవరస రరమకకకషష ఉపపలలకరర

94-216/518

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపప ఉలలరర
ఇసటట ననస:82-14-1241
వయససస:49
లస: పప
94-216/520

తసడడ:డ వరరసజనవయపడసరద చసదదలల
ఇసటట ననస:82-14-1241/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-216/522

11339 NDX1605627
పపరర: రమణ రరవప గభసటట

తసడడ:డ గభపస మభననలకరర
ఇసటట ననస:82-14-1234/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ ససక
ఇసటట ననస:82-14-1240
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపప ఉలలరర
ఇసటట ననస:82-14-1241
వయససస:57
లస: పప
11361 NDX0482091
పపరర: వరరసజనవయ పడసరద చసదదలల

94-216/511

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1239
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద ససక
ఇసటట ననస:82-14-1240
వయససస:41
లస: పప
11358 AP151000414291
పపరర: ససబడమణఖస ఉపపలలకరర

11341 NDX2354470
పపరర: ససరరసదడ కలమలర ననలర కరర

94-218/661

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:82-14-1156
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చన ననగరశశరరరవప పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1238
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1239
వయససస:46
లస: ససస స
11355 NDX0726158
పపరర: రరమకకకషష ససకర

94-215/674

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎన
ఇసటట ననస:82-14-1234
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గభపస మభననలకరర
ఇసటట ననస:82-14-1234/2
వయససస:25
లస: ససస స

11346 NDX2222081
పపరర: హహహదర అల ననర బబషర

11338 NDX1821199
పపరర: సరరకరన షపక

11336 NDX2222560
పపరర: మసరసన షసచక

తసడడ:డ జజన షసచక
ఇసటట ననస:82-14
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖలససస వరల షపక
ఇసటట ననస:82-14-1132
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-14-1176
వయససస:54
లస: పప
11343 NDX2904944
పపరర: పపజత మభననలకరర

94-216/509

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:82-13-1241/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:82-14-1015
వయససస:49
లస: ససస స
11340 NDX1939216
పపరర: అమర జజన షపక

11335 MLJ1862580
పపరర: వనసకటటశశరరర చచసచతటట

11360 NDX0482109
పపరర: శరరదకలమలరర చసదదలల�

94-216/521

భరస : వరరసజనవయ పడసరద� చసదదలల
ఇసటట ననస:82-14-1241/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-215/679

11363 NDX1971226
పపరర: పరరశత మలలరదద

94-215/680

భరస : ననగరశశర రరవప మలలరదద
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:39
లస: ససస స
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11364 NDX1605510
పపరర: మమధ రరమలసగరశశర రరవప
దతవత
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:65
లస: ససస స

94-215/681

11367 NDX1971192
పపరర: ననగరశశరరరవప మలలరదద

94-215/684

94-216/523

94-216/526

94-216/800

Deleted
94-216/803

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:26
లస: ససస స
11382 NDX2354504
పపరర: శరరద దతవ కనకననల

94-216/527

94-216/804

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:45
లస: పప

94-216/798

11377 NDX2903441
పపరర: చచనసన చచచతనఖ కకషష

94-216/801

తసడడ:డ చచనసన వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:26
లస: పప
11380 NDX1902312
పపరర: వమల దతవ కలమలరర పప లల

11383 NDX2354488
పపరర: హరర బబబభ కనకననల

11386 NDX2979805
పపరర: మధవ చచననమశశటట

94-216/530

11389 AP151000414340
పపరర: మసరసనమక చచననసశశటట �

11392 NDX2774388
పపరర: పడవణ కలమలర చచననమశశటట
తసడడ:డ వనసకట కకశశర చచననమశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:22
లస: పప

11372 NDX2222164
పపరర: రమణయఖ urati

94-216/525

11375 NDX2837664
పపరర: రతన కలమలరర చచనసన

94-216/799

11378 NDX1100312
పపరర: చచచతనఖ కకషష చచనసన

94-216/802

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:26
లస: పప
94-215/687

11381 NDX0592642
పపరర: శకనవరసరరవప పప ల

94-215/688

తసడడ:డ ససచదయఖ
ఇసటట ననస:82-14-1245
వయససస:50
లస: పప
94-216/528

11384 NDX0592501
పపరర: చన ననగరశశరరరవప పప ల

94-215/689

తసడడ:డ ససచదయఖ
ఇసటట ననస:82-14-1246
వయససస:48
లస: పప
94-216/805

11387 NDX1398933
పపరర: శక లకడక మమనక పగడనల

94-216/529

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:26
లస: ససస స
94-216/531

భరస : ఆదదననరరయణ� చతననససపటట
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:70
లస: ససస స
94-216/533

94-215/686

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బబబభ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1246
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషప ర
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:40
లస: ససస స
11391 AP151000414237
పపరర: వనసకటకకషప ర చచననసశశటట

11374 JBV3716990
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చచనసన

11369 NDX0518142
పపరర: ససబడమణఖస ఉపపలలకరర

తసడడ:డ గలయఖ urati
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కర
ఇసటట ననస:82-14-1245
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననసశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1246
వయససస:33
లస: పప
11388 MLJ3301132
పపరర: ససనత చచననసశశటట

94-216/524

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప లల
ఇసటట ననస:82-14-1245
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరర బబబభ కనకననల
ఇసటట ననస:82-14-1245
వయససస:30
లస: ససస స
11385 NDX2969228
పపరర: శకనవరసబబబభ చననసశశటట

11371 NDX2222149
పపరర: లలకరశశరర దతవరత

94-215/683

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:77
లస: పప

భసధసవప: రతన కలమలరర చచనసన
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచనసన
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:45
లస: ససస స
11379 NDX1100122
పపరర: దదవఖ లకడక చచనసన

94-215/685

భరస : శవ కలమలర దతవరత
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష కర
ఇసటట ననస:82-14-1244
వయససస:23
లస: పప
11376 NDX0327544
పపరర: రతన కలమలరర చచనసన

11368 NDX1605502
పపరర: లకడక కరసత రరవప దతవత

11366 NDX1605601
పపరర: శవ కలమలర దతవత

తసడడ:డ మమధ రరమ లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమధ రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమణయఖ urati
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:25
లస: ససస స
11373 NDX2354512
పపరర: పవన కలమలర కనగరల

94-215/682

తసడడ:డ మమధ రరమ లసగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శరక మలలరదద
ఇసటట ననస:82-14-1242
వయససస:42
లస: పప
11370 NDX2222172
పపరర: జజన బబగస షసచక

11365 NDX1605585
పపరర: నరరసదడ కలమలర దతవత

11390 NDX1077254
పపరర: నవన కలమలర పగడనల

94-216/532

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1247
వయససస:29
లస: పప
94-216/806

11393 NDX1771477
పపరర: ససగగత కకడవఅల

94-215/690

తసడడ:డ యయసస బబబభ కకడవఅల
ఇసటట ననస:82-14-1248
వయససస:24
లస: ససస స
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11394 NDX1970996
పపరర: సరయ పడసనన చచననసశశటట

94-215/691

తసడడ:డ వనసకట కకశశర చచననసశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1248
వయససస:24
లస: ససస స
11397 NDX1579947
పపరర: నగరశ ననగరసశరరస

94-215/694

94-215/697

94-215/700

94-216/534

94-216/537

94-215/702

భరస : వరరరఘవపలల అకలకమహసత
ఇసటట ననస:82-14-1250
వయససస:70
లస: ససస స

11407 NDX2355410
పపరర: మరరడశత చదలవరడ

11410 NDX1178516
పపరర: దసరరరరరవప N

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష ననసస బబ యన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:24
లస: పప
94-215/1109

తసడడ:డ రరమకకషష ననససబబ యనన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:21
లస: ససస స
94-216/535

11408 NDX2355444
పపరర: రరమకకషష ఫణణసదడ పసనసగగసడ

94-216/536

తసడడ:డ శకనవరస పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:23
లస: పప
94-216/538

11411 NDX2355402
పపరర: శకనవరసస చదలవరడ

94-216/539

94-215/703
11413 AP151000411176
పపరర: ఆదదననరరయణమమరరస
అకలకమహసత
తసడడ:డ వరరరఘవపలల అకలకమహసత
ఇసటట ననస:82-14-1250
వయససస:52
లస: పప

94-215/704
11414 AP151000411409
పపరర: సతఖననరరయణమమరరస
అకలకమహసత�
తసడడ:డ వరరరఘవపలల� akkumahanth
ఇసటట ననస:82-14-1250
వయససస:54
లస: పప

11416 NDX1659202
పపరర: రరజరశశరర పరపతతటటట

11417 NDX0120360
పపరర: పదనకవత రరమరరడడ

11419 NDX2172419
పపరర: వనయ కలమలర పరపతతటటట

94-215/705

11422 NDX1659160
పపరర: చచననకరశవపలల పపపల టటట
తసడడ:డ లసగయఖ పపపల టటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:51
లస: పప

94-215/706

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:37
లస: ససస స
94-215/708

తసడడ:డ చచననకరశవపలల పరపతతటటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:23
లస: పప
94-215/710

94-215/699
11402 NDX1820647
పపరర: నరసససహ రరవప ననసస బబ యన

తసడడ:డ గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:56
లస: పప

11418 NDX0311258
పపరర: భమలకడక ఉలర
భరస : మదససనధనరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:43
లస: ససస స

94-215/696

తసడడ:డ బకకలల నససబబ ఇన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:42
లస: పప

భరస : చచననకరశవపలల పరపతతటటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:38
లస: ససస స

94-215/707

11399 MLJ3294048
పపరర: లలత ననశబబ యన

94-215/701 11405 NDX2936706
11404 NDX1607805
పపరర: లకడక ననరరయణ కకపపలరరవపరర
పపరర: రమలదతవ ననససబబ యనన

94-216/540
11415 NDX0926048
పపరర: అకలకమహసత
ఆదదననరరయణమమరరస� పస�
తసడడ:డ వర రరఘవరరవప� అకలకమసత
ఇసటట ననస:82-14-1250
వయససస:51
లస: పప

11421 NDX0379784
పపరర: మదససనదనరరవప ఉలర

94-215/698

భరస : గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:40
లస: పప
11412 AP151000411390
పపరర: సతఖవత అకలకమహసత

11401 NDX2064525
పపరర: మలబభ షపక

94-215/693

భరస : రరమకకషష ననశబబ యన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:60
లస: ససస స
11409 NDX0925966
పపరర: శవరరజ సరయననధ

94-215/695

భరస : ససదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల నససబబ యన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:51
లస: పప
11406 NDX2355394
పపరర: ఉషశక చదలవరడ

11398 NDX1605452
పపరర: ససధ రరణణ ననససబబ యన

11396 MLJ3295466
పపరర: అపరలరరవప నలసరరజ

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:82-14-1248
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బకకలల ననశబబ యన
ఇసటట ననస:82-14-1249
వయససస:70
లస: ససస స
11403 MLJ3294030
పపరర: రరమకకషష ననశబబ యన

94-215/692

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:82-14-1248
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబక పడసరద ననగరసశరరస
ఇసటట ననస:82-14-1248
వయససస:54
లస: పప
11400 AP151000411125
పపరర: రరమభలమక ననశబబ యన

11395 MLJ3295474
పపరర: కనకవలర నలసరరజ

11420 NDX1659145
పపరర: మణణకసఠ పరపతతటటట

94-215/709

తసడడ:డ చచననకరశవపలల పరపతతటటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:27
లస: పప
94-215/711

11423 NDX1685744
పపరర: వవర రరఘవమక రరమశశటట

94-216/541

భరస : ససబబబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:56
లస: ససస స
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11424 NDX1685553
పపరర: ససబబ రరవప రరమశశటట

94-216/542

తసడడ:డ కకటయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1252
వయససస:64
లస: పప

11425 NDX0650606
పపరర: వనసకట ననగ రరజఖలకడక�

94-215/712

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:82-14-1253
వయససస:29
లస: ససస స

11426 NDX0122333
పపరర: ధనలకడక డతగల

94-215/713

భరస : నరసయఖ డతగల
ఇసటట ననస:82-14-1253
వయససస:77
లస: ససస స

94-215/714 11428 MLJ1860162
94-215/715 11429 NDX0123018
11427 NDX0310920
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� కకలసరన�
పపరర: శకఆదదననరరయణమమరరస� అనసత�
పపరర: నరసయఖ డతగల

తసడడ:డ గభరవయఖ�
ఇసటట ననస:82-14-1253
వయససస:32
లస: పప
11430 AP151000411399
పపరర: వనసకటససజజత గరదచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-14-1253
వయససస:39
లస: పప
94-215/717

భరస : నరరసదడకలమలర గరదచ
ఇసటట ననస:82-14-1259
వయససస:46
లస: ససస స
11433 AP151000411260
పపరర: నరరసదడ కలమలర గరదత

94-215/720

94-215/723

94-215/726

94-215/721

11437 NDX2109859
పపరర: ననగ లకడక అలలర

11440 NDX1685496
పపరర: ససవరష రరవప అలలర

94-216/545

94-215/724

94-216/543

94-215/722

11438 NDX1905589
పపరర: రరస కలమలర అలలర

94-215/725

11441 NDX1633156
పపరర: పదనకవత ఇసదడకసటట

94-216/544

భరస : ససతనరరస ఇసదడకసటట
ఇసటట ననస:82-14-1261
వయససస:51
లస: ససస స

11443 NDX2598894
పపరర: వనసకట రమణ ననడనల

11446 AP151000414416
పపరర: మలర ఖలరరరన జమభకలమడక�

11435 NDX1905886
పపరర: అనతన పప టట
ర రర

తసడడ:డ ససవరష రరవప అలలర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:29
లస: పప

94-31/931

తసడడ:డ శవ శసకరస
ఇసటట ననస:82-14-1262/1
వయససస:37
లస: పప
94-216/547

11444 MLJ1861574
పపరర: ససబబబరరవప జమభకలమడక

94-216/548

11447 NDX1422112
పపరర: రరజరశశరర బచసచ

94-215/727

తసడడ:డ కరమమశశరశరససస �స బబలరమకకసడఅ
ఇసటట ననస:82-14-1262/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడదదప కలమలర
ఇసటట ననస:82-14-1263
వయససస:54
లస: ససస స

11448 NDX2172427
పపరర: సరయ రగహహత ఆతకకకరర

11449 NDX2633998
పపరర: సరయ నహహత ఆతకకకరర

11450 NDX3042892
పపరర: పడదదప కలమలర ఆతకకకరర

తసడడ:డ పడదదప కలమలర ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:82-14-1263
వయససస:23
లస: పప
11451 NDX0124651
పపరర: తడవరరస కకషష కలమలరర
భరస : తటవరరస పరర పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1264
వయససస:69
లస: ససస స

తలర : రరజరశశరర బచసచ
ఇసటట ననస:82-14-1263
వయససస:18
లస: పప
94-215/729

94-215/928

94-215/1110

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:82-14-1263
వయససస:54
లస: పప

94-215/730 11453 NDX0122036
11452 NDX0122713
పపరర: తటవరరస పరర పపరష చసదడ రరవప
పపరర: శకనవరస రరవప� చచలర కరర�

తసడడ:డ తటవరరస లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:82-14-1264
వయససస:74
లస: పప

94-216/546

భరస : కరమమశశరశరససస �స జమభకలమడడక
ఇసటట ననస:82-14-1262/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరశరససస �స జమభకలమడడక
ఇసటట ననస:82-14-1262/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-215/728

94-215/719

తసడడ:డ జగనననథస పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబయఖ అలలర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:61
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన జమకలమడక
ఇసటట ననస:82-14-1262
వయససస:39
లస: ససస స
11445 AP151000414443
పపరర: రరజఖలకడక జమభకలమడక�

11434 NDX0311357
పపరర: వనసకట లకడకవరపడసరద గరదచ

11432 AP151000411397
పపరర: ఇసదదరరదతవ గరదచ
భరస : బబలకకషషయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:82-14-1259
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససవరష రరవప అలలర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరష రరవప అలలర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:31
లస: పప
11442 NDX2411718
పపరర: వనసకట వరణణ జమకల మడక

94-215/718

తసడడ:డ బబలకకషషయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:82-14-1259
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససవర ననరరవ అలలర
ఇసటట ననస:82-14-1260
వయససస:35
లస: ససస స
11439 NDX2109842
పపరర: కలటటసబరరవప అలలర

తసడడ:డ అమరయఖ డతగల
ఇసటట ననస:82-14-1253
వయససస:83
లస: పప

భరస : వరపడసరదస గరదచ
ఇసటట ననస:82-14-1259
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషషయఖ గరదత
ఇసటట ననస:82-14-1259
వయససస:49
లస: పప
11436 NDX1579616
పపరర: కనక దసరర పడసనన అలలర

11431 AP151000411398
పపరర: రరజరశశరర గరదచ

94-215/716

94-215/731

తసడడ:డ అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:82-14-1265
వయససస:50
లస: పప
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11454 NDX0188789
పపరర: ననగమణణ చచలర కరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-216/549

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1265
వయససస:42
లస: ససస స
11457 NDX2832913
పపరర: సరయ కకషష తమరర

11455 NDX1063874
పపరర: శకనవరసరరవప చచటర టరర

తసడడ:డ అపరలరరవప
ఇసటట ననస:82-14-1265
వయససస:50
లస: పప
94-215/1112

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తమరర
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:25
లస: పప
11460 NDX2354553
పపరర: భవరన తమరర

11463 NDX2354538
పపరర: సరయ కకషష తమరర

94-216/553

94-216/556

94-216/559

11464 NDX1326792
పపరర: రరజరశ పపరసశశటట

11467 NDX2960623
పపరర: ననగరశశర రరవప తమరగ

94-216/561

11470 NDX2354579
పపరర: ఖలససస షపక

94-216/563

11473 NDX1580076
పపరర: యశ పరల శరనస
తసడడ:డ శవననగరసశర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-14-1270
వయససస:34
లస: పప

11475 AP151000414283
పపరర: దతవ పలర పప

11476 NDX1882928
పపరర: నసదన కకశశర పలర పప

94-216/564

భరస : శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:82-14-1273
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:82-14-1275
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:82-14-1276
వయససస:29
లస: ససస స

94-216/557

11479 NDX1480276
పపరర: రమమష బబబభ గరరర పరటట

11482 NDX1511121
పపరర: భబసకర మఖలమఠస
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:82-14-1276
వయససస:31
లస: పప

11462 NDX1258318
పపరర: లకడక పపరసశశటట

94-216/555

11465 MLJ1862234
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యమలకజ

94-216/558

94-216/807

11468 NDX2172641
పపరర: వనసకట సససదరరయ లకడక
డదగరపరరస
భరస : రమణ కలమలర డదగరపరరస
ఇసటట ననస:82-14-1267
వయససస:24
లస: ససస స

94-216/562

94-215/732
11471 NDX1096353
పపరర: దతవసపన వలర కలమలరర జనననభటర

94-216/560

భరస : వనసకట రమణపడసరద
ఇసటట ననస:82-14-1269
వయససస:46
లస: ససస స
94-215/733

11474 NDX2100014
పపరర: నససమల వసగపరటట

94-215/734

భరస : ననగ భమషణస వసగపరటట
ఇసటట ననస:82-14-1272
వయససస:33
లస: ససస స
94-216/565

11477 NDX2354587
పపరర: తషలసస గరరర పరటట

94-216/566

భరస : రమమశ జ
ఇసటట ననస:82-14-1275
వయససస:25
లస: ససస స
94-216/568

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:82-14-1275
వయససస:33
లస: పప
94-215/735

94-216/552

తసడడ:డ మభనసరశమ యమకజ
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:45
లస: పప

తలర : దతవ పలర పప
ఇసటట ననస:82-14-1273
వయససస:35
లస: పప
94-216/567

11459 NDX1258326
పపరర: ససజనఖ పపరసశశటట

తసడడ:డ శవ పడసరద puramsetty
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:82-14-1267
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ siddanti jannabhatla
ఇసటట ననస:82-14-1269
వయససస:83
లస: పప

11481 NDX1511055
పపరర: వనసకట లకడక మఖలమఠస

94-216/554

తసడడ:డ బబల కకషష తమరగ
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-14-1267
వయససస:54
లస: ససస స
11472 NDX2222180
పపరర: వరరశశర సరససట న jannabhatala

11461 MLJ1862200
పపరర: మలలర శశరర యమలకజ

94-215/1111

భరస : రరజరష పపరససపటట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద పపరససపటట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరసససటట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:59
లస: పప
11469 NDX2354561
పపరర: బబ జజన షపక

94-216/551

భరస : వనసకటటశశరరరవప యమకజ
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప టట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:23
లస: పప
11466 NDX1855347
పపరర: శవ పడసరద పపరసససటట

11458 NDX1940163
పపరర: నరకధ ననరపపశశటట

11456 NDX2891588
పపరర: భవన ఠమరగ

భరస : ననగరశశర రరవప తమరగ
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర ననరపపశశటట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప టట
ఇసటట ననస:82-14-1266
వయససస:38
లస: ససస స

11478 NDX2110328
పపరర: లకడక గగరసటర

94-216/550

11480 NDX2110336
పపరర: కకశశర బబబభ గగరసటర

94-216/569

తసడడ:డ శసకర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:82-14-1275
వయససస:34
లస: పప
94-215/736

11483 NDX1608100
పపరర: గభసటటరర రమలదతవ

94-215/737

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:82-14-1276/1
వయససస:26
లస: ససస స

Page 388 of 406

11484 NDX1608092
పపరర: గభసటటరర అషప క
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94-215/738

తసడడ:డ ఏసప బభ
ఇసటట ననస:82-14-1276/1
వయససస:30
లస: పప
11487 AP151000417458
పపరర: అమలకలమలరర పససపపలలటట

94-218/664

94-168/1027

94-239/899

94-216/571

94-218/668

94-217/653

94-217/849

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:60
లస: పప

11497 NDX0926428
పపరర: పబబశశటట ససలలచన

11500 NDX2105790
పపరర: జలలఖల షపక

11503 NDX2355758
పపరర: రరమలరరవప అడపరల

11506 MLJ3294162
పపరర: కళళఖణణ పసదదమలలర

94-218/671

11509 NDX0279596
పపరర: భబగఖలకడక శరనస

94-216/572

11512 MLJ3295151
పపరర: సరవతడ గగననఎస
భరస : అసకమకరరవప గగననఎస
ఇసటట ననస:82--21
వయససస:66
లస: ససస స

11492 NDX2222487
పపరర: గభరవమక మలలర

94-218/667

11495 NDX0482794
పపరర: ససమత పబబశశటట �

94-216/570

11498 NDX0604801
పపరర: పబబశశటట అమరరశశర రరవప

94-216/573

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:82-18-1015
వయససస:40
లస: పప
94-218/669

11501 NDX2108935
పపరర: గగసరన షపక

94-218/670

తసడడ:డ రరజ షపక
ఇసటట ననస:82-19
వయససస:29
లస: పప
94-217/654

11504 NDX2355774
పపరర: ఏడడకకసడలల అడపరల

94-217/655

తసడడ:డ రరమయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:82-19-191
వయససస:72
లస: పప
94-214/607

11507 MLJ3294196
పపరర: భబరత పసదదమలలర

94-214/608

తసడడ:డ యలమసద పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:42
లస: ససస స
94-218/672

భరస : సరసబశవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:47
లస: ససస స
94-218/674

94-239/898

భరస : అమరరశశర రరవప� పబబశశటట
ఇసటట ననస:82-18-1015
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:31
లస: ససస స
11511 NDX2355931
పపరర: సరసబశవ రరవప శరనస

94-215/739

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:82-19-191
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:82-19-1058/16
వయససస:42
లస: ససస స
11508 NDX0279703
పపరర: ససజత శరనస

11494 NDX2033470
పపరర: వనసకట లకడక మలధవభభటర

11489 NDX1575168
పపరర: బబషర షపక

భరస : సతఖననరరయణ మలలర
ఇసటట ననస:82-17
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షష
ర లర షపక
ఇసటట ననస:82-19
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:82-19-191
వయససస:57
లస: ససస స
11505 NDX3080835
పపరర: శశశదనబ షపక

94-218/666

భరస : వనసకటటశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:82-18-1015
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గగసరన షపక
ఇసటట ననస:82-19
వయససస:27
లస: ససస స
11502 NDX2355782
పపరర: జయమక అడపరల

11491 NDX2222479
పపరర: ననగమణణ వవమభల

94-218/663

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-16-1454
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమకకషష మమరరస మలధవభభటర
ఇసటట ననస:82-18-68
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష పబబశశటట
ఇసటట ననస:82-18-1015
వయససస:40
లస: ససస స
11499 NDX2108927
పపరర: భబణభ షపక

94-218/665

భరస : వవమభల మన వవమభల
ఇసటట ననస:82-17
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:82-17-1592
వయససస:41
లస: పప
11496 NDX0482786
పపరర: వనసకట ధనలకడక పబబశశటట

11488 MLJ3307048
పపరర: శరన కలమలర పససపపలలటట

11486 AP151000417460
పపరర: షరగఫ షపక

తసడడ:డ కరశసఖలన షపక
ఇసటట ననస:82-15
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వజయసరరధద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-16
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససధకర చరగ ఉతస రరదద
ఇసటట ననస:82-16-2835
వయససస:33
లస: ససస స
11493 AP151000450285
పపరర: ఖలజజమహహదద న పఠరన

94-218/662

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:82-15
వయససస:32
లస: పప

భరస : వజయసరరధద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:82-16
వయససస:62
లస: ససస స
11490 NDX2942969
పపరర: దసరర ఉతస రరదద

11485 NDX0134528
పపరర: ననగమర షపక

11510 NDX2379543
పపరర: వనసకట సతష శరనస

94-218/673

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-20
వయససస:36
లస: పప
94-214/610

11513 MLJ3295516
పపరర: అసకమకరరవప గగననఎస

94-214/611

తసడడ:డ వరరసరశమ గగనననస
ఇసటట ననస:82-21
వయససస:70
లస: పప
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11514 NDX0652016
పపరర: ససభబషసణణ కకతస వరరర�
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94-215/740

భరస : రరమ సరశమ�
ఇసటట ననస:82-21
వయససస:42
లస: ససస స
11517 NDX3158870
పపరర: తరరపతమక పసనమబతనర

94-214/882

94-218/676

94-216/575

94-218/914

94-214/614

94-214/617

94-214/620

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:27
లస: ససస స

11527 NDX2676484
పపరర: శక రరస కలమలర ఆమనగసటట

11530 NDX1336544
పపరర: వరరర లకడక గగలర

11533 NDX1259241
పపరర: మననహర కలమలర

11536 NDX0125153
పపరర: రమమష బబబభ� మననవ�

94-214/623

94-214/739

94-218/675

11522 AP151000414019
పపరర: మలలర వజయలకడక�

94-216/574

11525 NDX3150315
పపరర: రవ కలమలర పప టటరరకటబ

94-217/850

తసడడ:డ యలరకసరశమ పప టటరరకటబ
ఇసటట ననస:82-23
వయససస:29
లస: పప
94-212/859

11528 NDX2221950
పపరర: శరగష కకతస వరరర

94-214/613

భరస : రమణ రరవప కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:38
లస: ససస స
94-214/615

11531 NDX1336569
పపరర: ససహససన యరకసశశటట

94-214/616

భరస : మధససనధన రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:52
లస: ససస స
94-214/618

94-214/619
11534 NDX1633826
పపరర: వ వ యస వ పడసరద లకకకజ

తసడడ:డ వరహలల లకకకజ
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:32
లస: పప
94-214/621

తసడడ:డ భబవనననరయణ�
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమభలల గగలర
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:56
లస: పప
11541 NDX2669893
పపరర: ననగలకడక ననలర కరర

94-216/576

తసడడ:డ దతవ పడసరద
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరహలల లలకకకజ
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:34
లస: పప
11538 NDX1336536
పపరర: దతవ పడసరద గగలర

11524 AP151000414009
పపరర: మలలర శకనవరసరరవప�

11519 NDX1510859
పపరర: సరయశరక పసననసబటర

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:82-23
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దతవ పడసరద గగలర
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహలల లలకకకజ
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:58
లస: ససస స
11535 NDX1594887
పపరర: సతఖననరరయణ లలకకకజ

94-237/840

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆసజనవయ శరససస స గభణనల
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:38
లస: ససస స
11532 NDX1594952
పపరర: వరభదడమక లలకకకజ

11521 NDX2674042
పపరర: కలమలర సరగర కకసడల

94-214/612

తసడడ:డ గణణశ శరక పసననసబటర
ఇసటట ననస:82-22
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:82-23
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమభ మదనరగ
ఇసటట ననస:82-23
వయససస:23
లస: ససస స
11529 NDX1336528
పపరర: రరధ గరననల

94-214/883

తసడడ:డ పసఠమబర రరవప
ఇసటట ననస:82-22-2120
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:82-23
వయససస:29
లస: పప
11526 NDX2821775
పపరర: శవరసజన మదనరగ

11518 NDX3114725
పపరర: కకశశర బబబభ ఉపమలల

11516 NDX2158179
పపరర: ససతతష శరక పసననఎసబబటర

తసడడ:డ గణణశ శరక పసననఎసబబటర
ఇసటట ననస:82-22
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దదరబబబభ ఉపమలల
ఇసటట ననస:82-22
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ పసననఎసబబటర
ఇసటట ననస:82-22
వయససస:53
లస: పప
11523 NDX1179308
పపరర: రరమమ M

94-215/741

తసడడ:డ గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:82-21
వయససస:50
లస: పప

భరస : గణణశ పసనమబతనర
ఇసటట ననస:82-22
వయససస:41
లస: ససస స
11520 NDX1510834
పపరర: గణణశ శరక పసననసభటర

11515 NDX0592758
పపరర: రరమసరశమ కకతస వరరర�

11537 NDX2221968
పపరర: రమణ కకతస వరరర

94-214/622

భసధసవప: ససతసమ కకతస వరరర
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:48
లస: పప

94-214/624 11540 NDX2673358
11539 NDX1336551
పపరర: మధససనధన రరవప యరకసశశటట
పపరర: రసగరరరవప ఆమనగసటట

తసడడ:డ మధససనధన రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనస
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:60
లస: పప

11542 NDX2664670
పపరర: సరయ పవన కలమలర
ఆమనగసటట
తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:25
లస: పప

11543 NDX2672277
పపరర: వరలకడదతవ యరకసశశటట

94-214/740

94-214/738

94-214/741

తసడడ:డ మదసససదనరరవప
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:23
లస: ససస స
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94-217/851

తసడడ:డ రమమశ బబబభ మననవ
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:40
లస: ససస స
11547 NDX0123299
పపరర: కరసస వశశననధ రరవప గసటబ

94-214/625

94-214/918

94-222/232

94-214/885

94-214/627

94-214/630

94-216/577

భరస : వర సనరఖననరరయణ యయజర
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:46
లస: ససస స

11557 NDX3120243
పపరర: శక దతవ చసదడ పటర

11560 NDX0514927
పపరర: ఫణణ రరజరసదడ గగపరల చనన

11563 AP151000411769
పపరర: వరబడహకస నసదదపరటట

11566 AP151000414155
పపరర: గభసజ అచచమక�

94-216/580

11569 NDX2888303
పపరర: యమభన చతసబబటట

94-215/1132

11572 NDX0307744
పపరర: సరగజనదతవ కకట
భరస : వరభదడశరక కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:47
లస: ససస స

11552 NDX2064152
పపరర: మరరబ షపక

94-218/679

11555 NDX3126083
పపరర: ససకరబ షపక

94-210/1076

11558 NDX0514950
పపరర: వనసకట లకడక పరరమళ చనన

94-214/626

భరస : ననగ రరజరసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:29
లస: ససస స
94-214/628

11561 NDX0515437
పపరర: ననగ రరజరసదడ కలమలర చనన

94-214/629

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:38
లస: పప
94-214/631

11564 NDX2221919
పపరర: చసదడ కల కసబర

94-214/632

భరస : గగవసద నసదదపరటట
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:45
లస: ససస స
94-216/578

11567 AP151000414366
పపరర: గసజ మలర ఖలరరరనరరవప�

94-216/579

తసడడ:డ రరమభలల�
ఇసటట ననస:82-32
వయససస:53
లస: పప
94-204/901

తసడడ:డ అసకమకరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:21
లస: ససస స
94-214/634

94-218/678

భరస : కరపసర షపక
ఇసటట ననస:82-28-2412
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:82-32
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభలల�
ఇసటట ననస:82-32
వయససస:59
లస: పప
11571 NDX1633636
పపరర: కకషష కలమలరర యయజర

94-222/233

తసడడ:డ చనససబబయఖ
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:76
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-32
వయససస:46
లస: ససస స
11568 NDX0716258
పపరర: గభసజ అసకమకరరవప�

11554 NDX1517210
పపరర: రమలకరసత శరణస

11549 NDX0478362
పపరర: వనసకటటశశరరర కరజజ

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:82-25-2104/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహకస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:44
లస: పప
11565 AP151000414205
పపరర: గసజ ఈశశరమక�

94-224/1632

భరస : రవ కలమలర చసదడ పటర
ఇసటట ననస:82-29
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చనన
ఇసటట ననస:82-31
వయససస:55
లస: ససస స
11562 NDX2158286
పపరర: గగవసద నసదదపరటట

11551 NDX3278264
పపరర: సరసబశవరరవప పసనసగగసడ

94-237/980

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:82-24-2414
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరణస
ఇసటట ననస:82-27
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ చసదడ భటర
ఇసటట ననస:82-29
వయససస:36
లస: పప
11559 NDX2491207
పపరర: దసరర లకడక చనన

94-218/677

తసడడ:డ రరమమమరరస రరమమమరరస
ఇసటట ననస:82-25
వయససస:75
లస: పప

భరస : రమలకరసత శరణస
ఇసటట ననస:82-27
వయససస:36
లస: ససస స
11556 NDX3109725
పపరర: రవ కలమలర చసదడ భటర

11548 NDX0478396
పపరర: సరగజన కరజ�

11546 NDX3141579
పపరర: దదవఖ మననవ

తసడడ:డ రమమశ బబబభ మననవ
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:82-24-2414
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-25
వయససస:70
లస: ససస స
11553 NDX1517517
పపరర: లలవణఖ శరణస

94-222/231

తసడడ:డ ఆసజనవయ సరససస స గననల
ఇసటట ననస:82-24
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గసటబ
ఇసటట ననస:82-24-29
వయససస:66
లస: పప
11550 NDX3234549
పపరర: కలససమకలమలరర పసనసగగసడ

11545 NDX1705773
పపరర: ససహససన గననల

11570 MLJ3295532
పపరర: లలలవరరదన తతమకసదసడ

94-214/633

తలర : ననగ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:41
లస: ససస స
94-214/635

11573 AP151000411321
పపరర: శకవలర కకట

94-214/636

భరస : భవరనశసకరవరపడసరద కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:59
లస: ససస స
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11574 AP151000411322
పపరర: శరరదనదతవ కకట

11575 NDX1404250
పపరర: శవ ననగ వనసకట ససరరష
ననకల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:40
లస: పప

94-214/638

94-214/640 11578 AP151000411003
11577 AP151000411595
పపరర: ససపపరషసతఖదతవగభపస తతమకసడడడ
పపరర: సనరఖననరరయణ కకట

94-214/641

94-214/637

భరస : సనరఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:55
లస: పప
11580 NDX2788198
పపరర: అరరణ సససదరర కకట
తసడడ:డ వర బదడ శరక కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:20
లస: ససస స
11583 MLJ1864024
పపరర: అసకమకరరవప� చచసబబటట �

94-216/583

94-214/643

94-214/648

94-215/742

భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:27
లస: ససస స
11595 NDX0782086
పపరర: శవననగరరజ గభసడనల

94-215/745

తసడడ:డ రరజగగపరలరరడడడ పరమభలల
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:46
లస: పప

11590 NDX0516799
పపరర: లలల అననరరధ కకతస పలర

94-214/651

94-214/644

94-216/582

11585 NDX1886565
పపరర: ససససకత షపక

94-214/642

11588 NDX2064673
పపరర: సబర షపక

94-214/646

భరస : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:82-34
వయససస:55
లస: ససస స
94-214/650

భరస : బబల వనసకట ననగరశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:46
లస: ససస స

11591 NDX0516849
పపరర: బబల వనసకట ననగరశశరరరవప
కకతస పలర
తసడడ:డ శకరరమమమరరస కకతస పలర
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:47
లస: పప

11593 NDX0782169
పపరర: పపరషచసదడ గభసడనల

11594 NDX0782201
పపరర: ఈశశరర గభసడనల

94-215/744

94-214/649

94-215/743

11596 NDX2172625
పపరర: ననగభ ననయక వసకణనవత

భరస : హరరబబబభ
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:50
లస: ససస స
94-215/746

11599 MLJ3294337
పపరర: రరకకకణణ పరమల

11602 MLJ1860477
పపరర: గగవరదనరరడడడ పరమల
తసడడ:డ రరజగగపరలరరడడడ పరమభలల
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:46
లస: పప

11597 NDX0782029
పపరర: హరరబబబభ గభసడనల

94-215/747

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:56
లస: పప
94-214/652

భరస : రరజగగపరలరరడడడ పరమభలల
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:72
లస: ససస స
94-214/654

11582 NDX0926857
పపరర: చచసబబటట శశషమక�

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:82-34
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గభసడనల వసకణనవత
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరధ కకషష కలసధరరస
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:47
లస: ససస స
11601 MLJ3294204
పపరర: కరశవపలరరడడడ పరమల

94-219/824

తసడడ:డ హరరబబబభ
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబభ
ఇసటట ననస:82-35
వయససస:30
లస: పప
11598 NDX2158245
పపరర: వరన శక చసదలకరర

11587 NDX2064665
పపరర: బనస షపక

94-214/748

భరస : సప మయఖ చతసబబటట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:82-34
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ మదనడసస
ఇసటట ననస:82-34
వయససస:75
లస: పప
11592 NDX1821090
పపరర: శక లకడక తతట

94-216/581

తసడడ:డ అసకమకరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:82-34
వయససస:27
లస: ససస స
11589 NDX0514877
పపరర: శశరర మలదనసస

11584 NDX2823623
పపరర: పవనకలమలర చతసబబటట

11579 NDX2659472
పపరర: వరఖహహ
హ ఠ కకట
తసడడ:డ వరబదడయఖ కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:47
లస: పప
11586 NDX1886540
పపరర: మమనషర షపక

11581 MLJ1864164
పపరర: ససబభబలల� చచసబబటట�

94-214/639

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ కకట
ఇసటట ననస:82-33
వయససస:90
లస: పప
94-214/886

11576 AP151000411617
పపరర: వరభదడయఖశరక కకట

11600 MLJ1862614
పపరర: అనసతకలమలర తతమకసడడడ

94-214/653

తసడడ:డ ససవరష మలర ఖలరరరనరరవప పరమభలల
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:41
లస: పప
94-214/655

11603 MLJ3294329
పపరర: రరజగగపరలరరడడడ పరమల

94-214/656

తసడడ:డ కరశవపలలరరడడడ పరమభలల
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:78
లస: పప
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11604 NDX2648376
పపరర: ననగమక మలలర
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94-214/749

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:73
లస: ససస స
11607 NDX1064088
పపరర: చనన ననగరశశరరరవప మలలర

94-216/586

94-214/658

94-216/588

94-216/591

94-214/661

94-214/664

94-214/667

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:82-40
వయససస:50
లస: పప

11617 AP151000414039
పపరర: శవరరమ పడసరదస మభతఖల

11620 NDX1336619
పపరర: కకషషవవణణ బజనవపలర

11623 NDX1594929
పపరర: భబరర వ మణణదదప తనడడకకసద

11626 NDX1206572
పపరర: రరధనకకషష

94-215/749

11629 NDX3245651
పపరర: శక త డదనవపమమలల

94-216/592

11632 AP151000411412
పపరర: చకకపరణణ పససడతల
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-40
వయససస:55
లస: పప

11612 NDX0967695
పపరర: ససబడమణఖఎస కరపపరఅపప

94-214/660

11615 NDX1258235
పపరర: సరయపడభభ మభతనఖల

94-216/590

11618 NDX2455764
పపరర: గణణశ చసద భటట డ

94-204/10

తసడడ:డ సతఖననరరయణ భటట డ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:62
లస: పప
94-214/662

11621 NDX0967653
పపరర: దతవకకదతవ తనడడకకసడ

94-214/663

తసడడ:డ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:43
లస: ససస స
94-214/665

11624 NDX2457976
పపరర: అమత కలమలర భటట డ

94-214/666

తసడడ:డ గణణశ చసద భటట డ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:34
లస: పప
94-214/668

11627 NDX0782433
పపరర: వరలకడక శకపరరశర

94-215/748

భరస : శక రసగరరజన
ఇసటట ననస:82-39
వయససస:53
లస: ససస స
94-217/909

తసడడ:డ ససబడమణఖస డదనవపమమలల
ఇసటట ననస:82-39
వయససస:25
లస: ససస స
94-215/751

94-214/657

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట భటట ర
ఇసటట ననస:82-39
వయససస:67
లస: పప
11631 MLJ3295870
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప� ఊరర�

94-216/589

తసడడ:డ రరధ కకషష తనడడకకసద
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గణణష చసద భటట డ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:36
లస: పప
11628 NDX0782508
పపరర: శక రసగరరజన శకపరరశర

11614 AP151000414105
పపరర: కరమమశశరర మభతఖల�

11609 NDX1970723
పపరర: శవకలమలరర కకరరకకసడ

తసడడ:డ శకరరమ మమరరస కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:72
లస: పప

భరస : వవసకట రరమ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గణణశ చసద భటట డ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:54
లస: ససస స
11625 NDX2494516
పపరర: లలత భటట డ

94-214/659

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:57
లస: పప

భరస : లలత భటబటడ
ఇసటట ననస:82-38
వయససస:31
లస: ససస స
11622 NDX2457984
పపరర: ఉష భటట డ

11611 NDX0967711
పపరర: రరజకలమలరర మపరరస

94-216/585

భరస : శవశసకర కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరమపడసరదస�
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:30
లస: పప
11619 NDX2484483
పపరర: జజఖత భటబటడ

94-216/587

తసడడ:డ రరజజరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:44
లస: ససస స
11616 NDX0188458
పపరర: మమరరస మహన మభతనఖల

11608 AP151000414081
పపరర: వరసరశమ మలలర

11606 AP151000414101
పపరర: ననగమక మలలర

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవరరస
ఇసటట ననస:82-37
వయససస:57
లస: ససస స
11613 NDX0313957
పపరర: పదకమలలర

94-216/584

భరస : చనన ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:82-36
వయససస:49
లస: పప
11610 NDX0308858
పపరర: శకదతవ యయలలశశరపప

11605 NDX1064062
పపరర: వనసకట రమణ మలలర

11630 AP151000411413
పపరర: పదకజ పససడతల

94-215/750

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:82-40
వయససస:45
లస: ససస స
94-215/752

11633 AP151000411488
పపరర: వనజ శరణస

94-215/753

భరస : కకషప రరకమలర saranam
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: సతఖవరణణ శరణస
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94-215/754

భరస : దసరరర పడసరద శరణస
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:47
లస: ససస స
11637 AP151000411487
పపరర: కకషప ర కలమలర శరణస

94-215/757

11635 AP151000411533
పపరర: ననగసతఖవత శరణస

94-215/755

11636 AP151000411590
పపరర: శకనవరసరరవప శరణస

భరస : వనసకట మహన రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మహన రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:48
లస: పప

11638 AP151000411536
పపరర: దసరరరపడసరదస శరణస

11639 NDX1970954
పపరర: దసరర పడసరద దనసరర

94-215/758

94-215/759

తసడడ:డ వనసకట మహన రరమ కకషష శరణస
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మహన రరమ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:82-41
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-43
వయససస:40
లస: పప

11640 NDX0651646
పపరర: సరసబశవరరవప దనసరర

11641 AP151000411470
పపరర: ననగమణణ గభడడవరడ

11642 AP151000411477
పపరర: రమమషరబబభ గభడడవరడ

94-215/760

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:82-43
వయససస:65
లస: పప
94-215/763

తసడడ:డ ననగరతనస గభడడవరడ
ఇసటట ననస:82-44
వయససస:73
లస: పప

11644 NDX0781856
పపరర: శరరశణణ జనననభటర

94-215/766

తసడడ:డ జననరరన శరక జననభటర
ఇసటట ననస:82-47
వయససస:31
లస: పప

11647 AP151000411676
పపరర: జననరర నశరక జననభటర

94-214/890

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప థసపకలలల
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:23
లస: ససస స

11650 NDX3219201
పపరర: రరమ చసదడ కకరణ జజనననబతనర

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అమలలఠర
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:64
లస: పప
94-215/769

తసడడ:డ రరమ కకషష శరససస స
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష చకక
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:19
లస: ససస స
11661 NDX0362541
పపరర: సతష కలమలర కకలర పర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-51
వయససస:29
లస: పప

94-215/767

94-214/915

11651 NDX3221322
పపరర: ఇసదదరర దతవ అమమలలఠర

94-214/921

11654 AP151000411526
పపరర: లకడక అననపపరష జననభటర

11656 NDX2099969
పపరర: వరససదతవ కలమలర దతవలపలర

11657 NDX3169331
పపరర: శవ రమఖ శక థసపకలలల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-51
వయససస:34
లస: పప

94-214/916

తసడడ:డ శసకర రరవప అమమలలఠర
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమకకషషశరససశడ
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:69
లస: ససస స

11662 NDX0932343
పపరర: కకలర పర కకషష కకశశర

94-214/889

Deleted

94-215/770

94-215/768

94-215/1150

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప థసపకలలల
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:23
లస: ససస స
94-217/861

తసడడ:డ గభనవనశశర రరవప దదడడ వరస
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:23
లస: పప
94-215/771

11648 NDX3201217
పపరర: శవ రమఖ శక థసపకలలల

భరస : శవ ననగ మలలర శశర రరవప థసపకలలల
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:42
లస: ససస స

11659 NDX3167509
పపరర: సరయ చచచతనఖ దదడడ వరస

94-215/765

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప థసపకలలల
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధ శరససస స దతవలపలర
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:32
లస: పప
94-215/1205

11645 AP151000411087
పపరర: ససజజత జననభటర
భరస : జననరరనశరక జననభటర
ఇసటట ననస:82-47
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జర ఆర కర శరససస స జజనననబతనర
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:33
లస: పప

94-214/919 11653 NDX3245735
11652 NDX3245594
పపరర: సప మ శసకర రరవప అమమలలఠర
పపరర: శవ ననగ రజన థసపకలలల

11658 NDX3247145
పపరర: లకడక చసదడ లలఖ చకక

94-215/764

తసడడ:డ వరససదతవశరససశడ జననభటర
ఇసటట ననస:82-47
వయససస:64
లస: పప

11649 NDX3196417
పపరర: శవ రమఖ శక థసపకలలల

94-215/762

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:82-44
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న శరక జననభటర
ఇసటట ననస:82-47
వయససస:30
లస: ససస స

11646 NDX0782573
పపరర: వనసకట కకషష చచచతనఖ జనననభటర

11655 NDX0782110
పపరర: ఫణణసదడ కలమలరర జనననభటర

94-215/761

భరస : శశషగరరరరరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:82-44
వయససస:70
లస: ససస స

11643 AP151000411201
పపరర: శశషగరరరరరవప గభడడవరడ

94-215/756

11660 NDX3245586
పపరర: వజయ లకడక దదడడ వరస

94-218/972

భరస : గభనవనశశర రరవప దదడడ వరస
ఇసటట ననస:82-49
వయససస:46
లస: ససస స
94-215/772

11663 NDX1970806
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలర పర

94-215/773

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:82-51
వయససస:60
లస: పప
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11664 AP151000411341
పపరర: ససగభణ బమరరర

94-215/774

భరస : పపరష చసదడ కకషష రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:82-53
వయససస:43
లస: ససస స
11667 AP151000411773
పపరర: అననపపరష బభరరర

94-215/777

భరస : పపరష చసదడ కకషష రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:82-53
వయససస:69
లస: ససస స
11670 MLJ1862978
పపరర: అలవవలలమసగ� లసగసగభసటర �

94-216/593

భరస : రరజరసదడ కలమలర� �
ఇసటట ననస:82-57
వయససస:48
లస: ససస స
11673 AP151000414466
పపరర: రరజరసదడకలమలర లసగసగభసట�

94-216/596

94-216/599

భరస : శవయఖ నకక
ఇసటట ననస:82-59
వయససస:57
లస: ససస స
11682 NDX1971408
పపరర: శవయఖ నకక

94-216/605

94-216/608

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:42
లస: ససస స

11669 NDX2491173
పపరర: viswanadh gopili

11671 AP151000414447
పపరర: పదనకవతదతవ లసగసగభసటర �

94-216/594

11674 MLJ3301470
పపరర: దసరర అదదసకక

11677 NDX0367797
పపరర: బబలలజసససగ అదదసకక

11680 NDX1971622
పపరర: నరసససహ రరవప రరమరరజ

11683 NDX2222131
పపరర: వనసకట గరయతడ ఎవశరర

11686 NDX2878791
పపరర: వనసకటపయఖ శరససస స అవరశరర

94-216/825

11689 NDX1820811
పపరర: పపషలలల గభసటటరర

11692 NDX1653469
పపరర: వనసకటటష చచసబబటట
తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:25
లస: పప

94-214/669

11672 MLJ1861798
పపరర: కకషషసరయ లసగసగభసటర � �

94-216/595

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప� �
ఇసటట ననస:82-57
వయససస:49
లస: పప
94-216/597

11675 MLJ3301488
పపరర: జగర బబయమక అడడ సక

94-216/598

భరస : అదదసకక ససభబన సససగ అడడ సకక
ఇసటట ననస:82-58
వయససస:69
లస: ససస స
94-216/600

11678 NDX1971366
పపరర: ఇసదదర రరమరరజ

94-216/601

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:82-59
వయససస:54
లస: ససస స
94-216/603

94-216/604
11681 NDX1971341
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరమరరజ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:82-59
వయససస:56
లస: పప
94-216/606

11684 NDX1449439
పపరర: వనసకట శరరద అవరశరర

94-216/607

తసడడ:డ వనసకటపయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:82-60
వయససస:26
లస: ససస స
94-222/756

11687 NDX2855120
పపరర: కకలల రతస మక

94-213/1010

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:82-61/1
వయససస:49
లస: ససస స
94-215/779

తసడడ:డ అబడహస గభసటటరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:24
లస: ససస స
94-215/781

94-215/776

తసడడ:డ రరమ రరవప గగపసల
ఇసటట ననస:82-54
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ శరససస స
ఇసటట ననస:82/60
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజ కకల
ఇసటట ననస:82-61/1
వయససస:50
లస: ససస స
11691 NDX1653501
పపరర: మసగ చచసబబటట

94-215/778

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ సరససట న ఎవశరర
ఇసటట ననస:82-60
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటపయఖ శరససస స ఎవశరర
ఇసటట ననస:82-60
వయససస:47
లస: ససస స
11688 NDX3104502
పపరర: రతమక కకల

11668 AP151000411340
పపరర: వనసకట శవ సతఖ సనరఖ
ననరరయణరరవప బమరరర
తసడడ:డ పపరష చసదడ కకషరషరరవప బమరరర
ఇసటట ననస:82-53
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:82-59
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ నకక
ఇసటట ననస:82-59
వయససస:61
లస: పప
11685 NDX1449421
పపరర: వనసకట లలత ఎవశరర

భరస : పపరషచసదడకకషరషరరవప� బమరరర
ఇసటట ననస:82-53
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబనససగ అడడ సకక
ఇసటట ననస:82-58
వయససస:52
లస: పప
94-216/602

11666 AP151000411775
పపరర: వరలకడక బమరరర�

భరస : వనసకట సతఖ సనరఖ ననరరయణ రరవప బమర
ఇసటట ననస:82-53
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలలజ సససగ అడడ సకక
ఇసటట ననస:82-58
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ అడడ సకక
ఇసటట ననస:82-58
వయససస:28
లస: పప
11679 NDX1971499
పపరర: చసదడ వత నకక

94-215/775

భరస : మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-57
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:82-57
వయససస:53
లస: పప
11676 NDX0926691
పపరర: నకక ననగరరజ

11665 AP151000411663
పపరర: ససత బమరరర

11690 NDX1653493
పపరర: గగతనసజల చచసబబటట

94-215/780

భరస : అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:28
లస: ససస స
94-215/782

11693 NDX1618331
పపరర: అరవసద చతమబబత

94-215/783

తసడడ:డ అసకమక రరవప చతమబబత
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:26
లస: పప
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94-215/784

తసడడ:డ కకపరవరస గభసటటరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:29
లస: పప
11697 NDX1653519
పపరర: రమణ చచసబబటట

94-215/787

94-215/966

94-216/609

94-216/612

94-216/615

94-216/618

94-216/621

తసడడ:డ రరసబబబభ బసడడ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:27
లస: పప

11707 MLJ1863679
పపరర: ససతనలల� బసడడ�

11710 MLJ1862267
పపరర: సరసశత� బసడనరర�

11713 MLJ1861327
పపరర: అసకమక చత౦బబటట

11716 AP151000414304
పపరర: గభసజ అనసనయమక�

94-216/624

11719 NDX0312488
పపరర: వససమత కనకరతనస కసదస

94-216/613

11722 MLJ3301355
పపరర: ఆదదననరరయణ� గసజ�
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:33
లస: పప

11702 NDX3042959
పపరర: మహ లకడక చతసబబటట

94-215/1157

11705 NDX2135987
పపరర: జజఖత కసచ

94-216/611

11708 NDX1971333
పపరర: ఖతజజ సయఖద

94-216/614

భరస : మహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:37
లస: ససస స
94-216/616

11711 MLJ3301017
పపరర: అసకరలకడక� చచసచతటట�

94-216/617

భరస : అసకమకరరవప� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:42
లస: ససస స
94-216/619

11714 MLJ1862275
పపరర: లకడక� మలలర �

94-216/620

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:50
లస: ససస స
94-216/622

11717 MLJ1860634
పపరర: ననగమక� బసడడ�

94-216/623

భరస : బడహకయఖ� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:52
లస: ససస స
94-216/625

భరస : ననగరశశరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:77
లస: ససస స
94-216/627

94-215/965

భరస : శకనవరస రరవప కసచ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శసకర� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:65
లస: ససస స
11721 NDX1889569
పపరర: అసకమక రరవప బసడడ

94-216/610

భరస : సరసబ శవరరవప చత౦బబటట
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:50
లస: ససస స
11718 MLJ1863083
పపరర: వరమక� మలలర �

11704 NDX1855032
పపరర: పపషలలత గభసటటరర

11699 NDX2665289
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉసగరరల

భరస : వనసకటటష చతసబబటట
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబభ� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వ.వ.ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:45
లస: ససస స
11715 MLJ1861145
పపరర: అసజల గభసజ

94-215/967

భరస : రరసబబబభ� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసద రరమభలల మలలర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:37
లస: ససస స
11712 MLJ1862796
పపరర: ససధ� కసదసల�

11701 NDX2666808
పపరర: తషలశ ఉసగరరల

94-215/786

తసడడ:డ అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస గభసటటరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబలచసదడ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:34
లస: ససస స
11709 NDX2104073
పపరర: అసకమక మలలర

94-215/788

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:24
లస: ససస స
11706 NDX1098029
పపరర: లకడక బసడడ

11698 NDX1820787
పపరర: అబడహస గభసటటరర

11696 NDX1594291
పపరర: బబలచసదడ బసడడ

తసడడ:డ బడహకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ గభసటటరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:51
లస: ససస స
11703 NDX2023851
పపరర: పసడయలసక బసడడ

94-215/785

తసడడ:డ రమణ చచసబబటట
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:52
లస: పప
11700 NDX2677946
పపరర: కకషషవనణణ ఉసగరరల

11695 NDX1653485
పపరర: అసకమక రరవప చచసబబటట

11720 NDX2158450
పపరర: జజజ బబబభ మలలర ల

94-216/626

తసడడ:డ కకటయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:25
లస: పప
94-216/628

11723 NDX0101915
పపరర: శకనవరస రరవప కసచ

94-216/629

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:37
లస: పప

Page 396 of 406

11724 MLJ1860998
పపరర: బబలచసదడ� బసడడ�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-216/630

తసడడ:డ బడహకయఖ� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:37
లస: పప
11727 NDX1097443
పపరర: ససబడమణఖస మలలర ల

94-216/633

94-216/636

11736 NDX2832723
పపరర: వసక రరజ

94-216/638

94-213/1011

94-216/640

తసడడ:డ చరసజవ ననగరశశరర రరవప
ఇసటట ననస:82-65-725
వయససస:34
లస: ససస స

11740 AP151000414212
పపరర: వశశననథ రరడడ తమక

94-214/671

11743 NDX1402536
పపరర: అనల వనసకట ససబబబరరవప
పబబశశటట
తసడడ:డ యభగరసధరరరవ
ఇసటట ననస:82-65
వయససస:42
లస: పప

94-213/817

11746 NDX2918613
పపరర: వనసకట లకడక మమడడద

94-216/639

94-213/1014

11749 NDX2919041
పపరర: లకడక పడసనన వననకకట

94-216/826

11752 SQX0354019
పపరర: నరరష కలమలర పపలలర టటకలరరస�
తసడడ:డ శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:82-65-725
వయససస:36
లస: పప

94-216/637
11732 AP151000414048
పపరర: లకడక ససభబగఖవత అగసస దరరజ�

11735 NDX1827668
పపరర: మభకలసద సరయ ఎరర

94-222/234

11738 NDX0124487
పపరర: రరధదక ఆరర

94-215/790

భరస : వశశననథ రరడడ తమక
ఇసటట ననస:82-64
వయససస:37
లస: ససస స
94-216/641

11741 NDX1336452
పపరర: వనసకట గరరరజ శరసత కలమలరర
తతమకసడడడ
భరస : వవసకట వర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:82-65
వయససస:48
లస: ససస స

94-214/670

94-214/672

11744 NDX1336445
పపరర: వవసకట వర పడసరద రరవప
తతమకసడడడ
తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:82-65
వయససస:51
లస: పప

94-214/673

94-213/1012

11747 NDX2839165
పపరర: మమడడద యయససరరజ

94-213/1013

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:82-65/3-25
వయససస:18
లస: పప
94-209/1013

తసడడ:డ బబలకకషష వననకకట
ఇసటట ననస:82-65/11
వయససస:24
లస: ససస స
95-180/755

94-216/635

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:82-63
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమడడద
ఇసటట ననస:82-65/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప కకపపలల
ఇసటట ననస:82-65-5
వయససస:26
లస: పప
11751 SQX0078121
పపరర: జహనవ తలర స

11737 NDX2730976
పపరర: వసక కకయల

11729 MLJ1860774
పపరర: సరసబశవరరవప చత౦బబటట

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-63
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసన రరడడడ తమక
ఇసటట ననస:82-64
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషష మమడడద
ఇసటట ననస:82-65/3
వయససస:37
లస: ససస స
11748 NDX2918589
పపరర: గగవసద సరశమ కకపపలల

94-215/789

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:82-63/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:82-65
వయససస:26
లస: పప
11745 NDX2675023
పపరర: ససత మహలకడక మమడడద

11734 AP151000414047
పపరర: ససబబబరరవప అగసస దరరజ

94-216/632

తసడడ:డ వరయఖ చత౦బబటట
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అసబరగషషడడ
ఇసటట ననస:82-63
వయససస:72
లస: పప

భరస : అసరసననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:82-64
వయససస:64
లస: ససస స
11742 NDX1422252
పపరర: కసదగటర జర భబనసపడసరద

94-216/634

తసడడ:డ ననగ ససధనకర చమటబ
ఇసటట ననస:82-62-1004
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:82-63/2
వయససస:24
లస: పప
11739 AP151000414421
పపరర: సతఖవత తమలక

11728 MLJ1862788
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� వనళవనల�

11731 NDX2408946
పపరర: ససజయ చమటబ

11726 MLJ1860121
పపరర: అసకమకరరవప� చచసభబటట�

తసడడ:డ వనసకరయమక�
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:47
లస: పప

తలర : వ.వ.ఆసజనవయభలల� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:75
లస: పప
11733 AP151000414219
పపరర: వనసకటననగహహమపడసరద
అగసస దరరజ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82-63
వయససస:46
లస: పప

94-216/631

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:82-62
వయససస:49
లస: పప
11730 MLJ1861137
పపరర: వనసకరయమక చచసచతటట

11725 MLJ1863661
పపరర: రరసబబబభ � బసడడ�

11750 NDX2759504
పపరర: లలత కలమలర తడసకక

94-219/826

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:82-65-465/1
వయససస:40
లస: పప
95-180/756

11753 NDX0312843
పపరర: లకడక ససనత పసనసగగసడ

94-216/642

భరస : రరమకకటయఖ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:82-66
వయససస:39
లస: ససస స
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11754 NDX0312876
పపరర: రరమకకటయఖ పసనసగగసడ

94-216/643

తసడడ:డ సతఖపడసరద రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:82-66
వయససస:48
లస: పప
11757 SQX1904945
పపరర: ఖలశసబ షపక

95-138/881

94-215/792

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:30
లస: పప
11763 NDX2127661
పపరర: వనసకటటసశరరర కకట

94-215/795

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకట
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:59
లస: పప
94-233/1041

94-215/798

తసడడ:డ దనమదరగభపరస
ఇసటట ననస:82-73
వయససస:38
లస: పప
94-215/1201

11759 NDX0593574
పపరర: ధనలకడక పపరల పపరరల

94-215/791

11761 NDX1660944
పపరర: సతష కలమలర ససకర

భరస : ససరరష పపరరల
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:43
లస: ససస స
94-215/793

94-232/1212

11764 NDX1884296
పపరర: వనసకట అననషర అదతదపలర

11765 NDX1884353
పపరర: భబసకర రరవప వటట
ర రర

94-222/237

11767 NDX1229137
పపరర: లకడకశరకవణణ పససడతలల

11770 NDX1229400
పపరర: జగదదష కలమలర ఆలపరటట

11773 MLJ3301983
పపరర: కకటటశశరరరవప� వడర మమడడ�

11776 NDX0516542
పపరర: కకదసడరరమమమరరస కలసరరజ

11779 MLJ2925444
పపరర: సరసబశవరరవప మదసదల

11782 NDX3236320
పపరర: సనరఖ కలమలరర మదసదల
భరస : సరసబశవ రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:67
లస: ససస స

94-222/238

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:60
లస: పప
94-215/796

11768 NDX1229384
పపరర: వషష
ష వసదన దతవ ఆలపరటట

94-215/797

భరస : జగదదష కలమలర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:82-73
వయససస:39
లస: ససస స
94-215/799

11771 NDX3089000
పపరర: అసజన దతవ పససడచల

94-215/1162

భరస : వ డడ గభపస పససడచల
ఇసటట ననస:82-73
వయససస:58
లస: ససస స
94-216/644

11774 NDX3262193
పపరర: సరమమజఖస మలలర

94-218/978

భరస : చనరరమభలల మలలర
ఇసటట ననస:82-74
వయససస:65
లస: ససస స
94-215/800

11777 SQX0318790
పపరర: లకడక తడవవణణ మదసదల

94-215/801

భరస : మభరళ కకషష హనసమలన� మదసదల
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:35
లస: ససస స
94-215/803

తసడడ:డ లకష దయఖ maddula
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:74
లస: పప
94-215/1169

94-215/794

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:46
లస: పప

తలర : వరరరఘవయఖ కరలసరరజ
ఇసటట ననస:82-75
వయససస:70
లస: పప
94-215/802

11762 NDX0593608
పపరర: ససరరష పపరల

తసడడ:డ భవరన సనరరఖ పడకరశ రరవప ససకర
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ� �
ఇసటట ననస:82-74
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చనరరమభలల మలలర
ఇసటట ననస:82-74
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:27
లస: పప

94-222/236

తసడడ:డ శకరరమభలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:82-73
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసదరరమభలల మలలర
ఇసటట ననస:82-74
వయససస:32
లస: ససస స

11781 NDX3112133
పపరర: వనసకట ససమసత అదచదపలర

11758 NDX2172955
పపరర: రరఖ రగటబ మమలడ

భరస : ససబబడమణఖస పససడనఖల
ఇసటట ననస:82-73
వయససస:33
లస: ససస స

11769 MLJ3294410
పపరర: శకనవరసససబడమణఖస పససడనఖల

11778 MLJ2925584
పపరర: మభరళకకషష హనసమలన
మదసదల�
తసడడ:డ సరసబశవరరవప � మదసదల
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:47
లస: పప

94-222/235

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అదతదపలర
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చచచతనఖ కలమలర
ఇసటట ననస:82-71
వయససస:28
లస: ససస స

11775 NDX3228731
పపరర: పసదరరమభలల మలలర

11756 NDX2173060
పపరర: వనసకట సనరఖ మహనరరవప
వవపపరగ
తసడడ:డ తరరమల రరవప వవపపరగ
ఇసటట ననస:82-68
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఎగ బరట ఆలబరట మమలడ
ఇసటట ననస:82-70
వయససస:64
లస: ససస స

11760 NDX1930982
పపరర: లలత శసకర పడసరద కకట

11772 NDX3236866
పపరర: అసకమక మలలర

94-216/828

తలర : పసనసగగసడ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-66
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:82-69-1
వయససస:70
లస: ససస స

11766 NDX2615243
పపరర: కరమమశశరర పటట
ర రర

11755 NDX2735439
పపరర: పపరష పపషరలవత పసనసగగసడ

11780 NDX2827509
పపరర: ఉమ ననగమణణ అదచదపలర

94-215/1168

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:52
లస: ససస స
94-215/1197

11783 NDX1756594
పపరర: ననగరశశర రరవప అదతదపలర

94-216/645

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప అదతదపలర
ఇసటట ననస:82-76
వయససస:56
లస: పప
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94-215/804

11785 NDX1333632
పపరర: భవరన సనరర

భరస : వనసకట రతననచనరరఖలల పరలడడగభ
ఇసటట ననస:82-77
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహన కకషష
ఇసటట ననస:82-77
వయససస:30
లస: ససస స

11787 NDX2110302
పపరర: మహన కకషష సనరర

11788 NDX2110294
పపరర: నరసససహ రరవప సనరర

94-216/648

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సనరర
ఇసటట ననస:82-77
వయససస:38
లస: పప
11790 AP151000411542
పపరర: ఉషరదతవ పసననడడడ

94-214/675

94-216/650

94-216/829

94-216/655

94-215/805

భరస : చసదడ కలమలర శషరషన
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:39
లస: ససస స
11805 NDX0782417
పపరర: ససబడమణఖ శరససస స ఘసటసరల

94-215/808

తసడడ:డ సతస రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:66
లస: పప

94-216/651

11800 NDX2104032
పపరర: పవన కలమలర అడనడగల

94-215/811

94-216/653

11792 AP151000411336
పపరర: తడమమరరసలల పపననడడడ

11795 NDX0927103
పపరర: మలలర పప గభ వనసకటటష�

94-216/652

11798 NDX1063866
పపరర: వజయకలమలర ఘసడడకకట

94-216/656

11801 AP151000414214
పపరర: శకనవరసస ఘసడడకకట

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎస అడనడగల
ఇసటట ననస:82-79
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:82-79
వయససస:52
లస: పప

11803 NDX0650432
పపరర: ననగమక మమడడశశటట

11804 NDX0515841
పపరర: రరజఖలకడక శషరషన

94-215/806

11812 NDX2281319
పపరర: వరల బబబభ షపక

94-216/654

94-216/657

94-215/807

భరస : సతఖననరరయణమమరరస శషరషన
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:65
లస: ససస స

94-215/809 11807 NDX0515528
11806 NDX0516476
పపరర: వ పస ఎల చసదడకలమలర శషరషన
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటట

11809 AP151000414058
పపరర: ససతనమహలకడక ఘసడడకకట

94-214/677

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:82-79
వయససస:28
లస: పప

94-215/810

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:53
లస: పప
94-216/658

భరస : ససగయఖ
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:54
లస: ససస స
94-223/1333

94-214/674

తసడడ:డ బబలరరజ�
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమరరస శషరషన
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషసజనవయభలల శషరషన
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:71
లస: పప
11811 NDX2963833
పపరర: సతస బబబభ కకతస పలర

11797 AP151000414061
పపరర: వరణణశకఘసడడకకట�

11789 NDX1970590
పపరర: ధనలకడక పసనననడడడ

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక సససదర శరక
ఇసటట ననస:82/80
వయససస:40
లస: పప
11808 NDX0518399
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస శషరషన

94-214/676

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:82-79
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:82-79
వయససస:29
లస: పప
11802 NDX0515882
పపరర: లకడక పడసనన శషరషన

11794 NDX1942607
పపరర: వరసస యకకల

94-216/647

తసడడ:డ తడమమరరసలల పసనననడడడ
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపపలర యఖ యకకల
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ యకకల
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:44
లస: పప
11799 NDX1064203
పపరర: భబరదనశజ ఘసడడకకట

94-216/649

తసడడ:డ తడమమరరసలల పసనవడడడ
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:40
లస: ససస స
11796 NDX2881126
పపరర: ససబబ రరవప యకకల

11791 NDX1970616
పపరర: శకనవరస రరవప పసనవడడ

11786 NDX2110286
పపరర: లకడక ససకనఖ సనరర

భరస : నరసససహ రరవప సనరర
ఇసటట ననస:82-77
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనన రరవప సనరర
ఇసటట ననస:82-77
వయససస:61
లస: పప

భరస : తడమమరరసలల
ఇసటట ననస:82-78
వయససస:65
లస: ససస స
11793 NDX1942391
పపరర: పరవన కకషష లత యకకల

94-216/646

11810 NDX0482166
పపరర: వనసకట ససబబమక శషరషన

94-216/659

భరస : ఆసజనవయభలల
ఇసటట ననస:82-80
వయససస:92
లస: ససస స
94-218/680

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:82-80/14 NAMBURSUBHANI C
వయససస:25
లస: పప

11813 NDX3077575
పపరర: ననగ మలలశశరర శరస

94-214/895

భరస : జగననధ రరవప శరస
ఇసటట ననస:82-82
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: లకడక గరరర పరటట
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94-216/661

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:82-82
వయససస:53
లస: ససస స
11817 NDX1771659
పపరర: సశరష లత తతట

94-215/814

94-215/820

11823 NDX0482158
పపరర: అహలలఖదతవ బబ మకడనల�

94-216/669

11821 NDX1618075
పపరర: ననగ లకడక నవరరళర

11824 AP151000414256
పపరర: తరరపతమక దనసరర

94-216/675

11827 NDX1064195
పపరర: సనరఖకమల కగతన

తసడడ:డ మలర యఖ వడర
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:65
లస: పప

11830 NDX2703270
పపరర: పపరష చసదర ఈమన

94-216/685

11833 NDX1594408
పపరర: భబసకర రరవప తమకన
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తమకన
ఇసటట ననస:82-90
వయససస:73
లస: పప

11835 AP151000414339
పపరర: కగతన రరమకకషషపడసరద

11836 NDX1515107
పపరర: రరమ దతవ జడడగభ

94-216/688

తసడడ:డ నరసససహసరససస స
ఇసటట ననస:82-90
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జడడగభ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:82-141/A
వయససస:60
లస: ససస స

94-216/671

11839 NDX2158427
పపరర: ససనత దతవ దదవనశల

94-216/677

11842 MLJ3294311
పపరర: శవయఖ పరమభలపరటట
తసడడ:డ రరమభలలకరట
ఇసటట ననస:82-141/A
వయససస:65
లస: పప

11822 NDX0313643
పపరర: తరరమలజజతనప దనసరర

94-216/667

11825 MLJ3301264
పపరర: నరసససహరరవప� నవరళళ�

94-216/673

11828 NDX1063817
పపరర: శకలకడక చసతలపరటట

94-216/679

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:79
లస: ససస స
94-160/494

11831 NDX0313726
పపరర: శవననగమలలర శశరర� ఉలర �

94-216/683

భరస : గగపరలకకషష�
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/822

11834 NDX1063957
పపరర: వనసకటలకడక కగతన

94-216/686

తసడడ:డ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:82-90
వయససస:30
లస: ససస స
94-215/824

11837 NDX1898628
పపరర: మణణ దసరర వనసకటటశ కరజజ

94-215/826

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరజజ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:25
లస: పప
94-215/829

భరస : ససరరష కలమలర దదవనశల
ఇసటట ననస:82-140/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-215/831

94-215/818

తసడడ:డ కకటటరతనస� �
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబడమయ ననద రరవప జడడగభ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:61
లస: ససస స
94-215/828

11819 NDX1633412
పపరర: గగపస కకషష కకరపరటట

తసడడ:డ ననగశకనవరస
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర ఈమన
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఈమన మణణ కలమలర
ఇసటట ననస:82-88 SRINIVASARAO PET
వయససస:27
లస: ససస స

11841 AP151000411553
పపరర: పపషలలత పరమభలపరటట

94-216/665

భరస : పరరనఖ కకషప ర
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:38
లస: ససస స
94-216/681

94-215/812

తసడడ:డ ససపపరష పపలలరరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:26
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:44
లస: పప

11838 NDX1515081
పపరర: బబడమయ ననద రరవప జడడగభ

94-215/816

భరస : లకడక నరరశ కలమలర నవరరళర
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:53
లస: ససస స

11832 NDX2484772
పపరర: ఈమన దసరర మలర శశరర

11818 NDX0650200
పపరర: జయపడద కకరపరటట

11816 NDX1821041
పపరర: హహమలత కకరపరటట

తలర : జయపడధ కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససపపరష పపలలరరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:40
లస: ససస స

11820 NDX0649889
పపరర: వనసకట గగవసదరరజలల
కకపపలరరవపరర
తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:58
లస: పప

11829 NDX2110310
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వడర

94-216/663

భరస : శకకరసత రరడడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:82-83
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:38
లస: ససస స

11826 AP151000414295
పపరర: ననగశకనవరస దనసరర�

11815 NDX2500387
పపరర: కకషషవవణణ గగపసరరడడడ

94-215/830
11840 NDX2139179
పపరర: బచసచ బబల తడపపర సససదరర

భరస : బచసచ గగపరల కకషష రరవప
ఇసటట ననస:82-140/1
వయససస:62
లస: ససస స
94-215/832

11843 NDX1685587
పపరర: ననగరరరరన ఏలమసచ

94-216/690

తసడడ:డ వససథ రరవప ఏలమసచ రరవప
ఇసటట ననస:82-254
వయససస:27
లస: పప
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11844 NDX3245677
పపరర: అసకక రరడడడ సనరపరరదద
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94-217/910

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ సనరపరరదద
ఇసటట ననస:82-509/1
వయససస:37
లస: పప
11847 NDX2672475
పపరర: హహససచనబ పససజజరర

94-215/969

94-218/730

94-218/731

94-218/734

94-218/692

11854 NDX1942482
పపరర: ననగమర బ పఠరన

11857 NDX1836891
పపరర: రమజజ సయఖద

94-218/698

11860 NDX0479972
పపరర: మసగ పరలపరస

94-218/694

11863 NDX2281228
పపరర: పపరరషమ ఆదదన

94-218/723

11852 NDX0975698
పపరర: హబబభలలర పఠరన

94-218/693

11855 NDX1942250
పపరర: ఖలజజ పఠరన

94-218/695

తసడడ:డ రహహస పఠరన
ఇసటట ననస:82-801-5
వయససస:39
లస: పప
94-218/696

11858 NDX2103174
పపరర: జలలన సయఖద

94-218/697

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:82-801-9
వయససస:54
లస: పప
94-218/699

భరస : పడభభదనస
ఇసటట ననస:82-801/12
వయససస:40
లస: ససస స
94-218/701

11849 NDX1973339
పపరర: బబ షపక

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:82-801-4
వయససస:32
లస: పప

భరస : జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:82-801-9
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భకలల షపక
ఇసటట ననస:82-801-10
వయససస:35
లస: పప
11862 NDX2281301
పపరర: ఫరతమభన షపక

11851 NDX0975680
పపరర: రరకరస పఠరన

94-218/691

భరస : కరజవల షపక
ఇసటట ననస:82-801\1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ పఠరన
ఇసటట ననస:82-801-5
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:82-801\5
వయససస:54
లస: ససస స
11859 NDX1941260
పపరర: బబషర షపక

94-218/722

భరస : హబబభలలర
ఇసటట ననస:82-801-4
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:82-801\4
వయససస:54
లస: ససస స
11856 NDX1002450
పపరర: హహసపసన బ షపక

11848 NDX1973248
పపరర: ననగమర బ షపక

11846 NDX2457414
పపరర: శవమక ఆవపల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:82-800/16
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప షపక
ఇసటట ననస:82-801\1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:82-801\3
వయససస:37
లస: ససస స
11853 NDX1002443
పపరర: ననరర హన పఠరన

94-218/973

భరస : అసకక రరడడడ సనరప రరడడడ
ఇసటట ననస:82-509/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:82-801/1
వయససస:25
లస: ససస స
11850 NDX0976498
పపరర: కరరమమన షపక

11845 NDX3251063
పపరర: రమదతవ సనరపరరదద

11861 NDX0989293
పపరర: పడభభదనసస పరలపరరస

94-218/700

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:82-801/12
వయససస:44
లస: పప
94-218/702

11864 NDX2281269
పపరర: నరసయఖ ఆదదన

94-218/713

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:82-801/14 NAMBURSUBHANI
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అయఖపల ఆదదన
ఇసటట ననస:82-801/15 PIKALAVAGU
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసపల ఆదదన
ఇసటట ననస:82-801/15, PIKALAVAGU
వయససస:68
లస: పప

11865 NDX0989806
పపరర: పదక దనసరర

11866 NDX0975292
పపరర: భమలకడక గగల

11867 NDX2222370
పపరర: ననగమర బ షసచక

94-218/703

భరస : ససచదసలల
ఇసటట ననస:82-801-18
వయససస:33
లస: ససస స
11868 NDX2222362
పపరర: సతనసర షపక

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:82-801-18
వయససస:57
లస: ససస స
94-218/725

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:82-801\20
వయససస:45
లస: పప
11871 NDX2670115
పపరర: ఇసరక పససజజరర
తసడడ:డ బబబయఖ
ఇసటట ననస:82-801/21
వయససస:28
లస: పప

94-218/704

11869 NDX2222339
పపరర: షపకస బ షపక

భరస : సతనసర షసచక
ఇసటట ననస:82-801\20
వయససస:36
లస: ససస స
94-218/726

తసడడ:డ లలలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-801\21
వయససస:22
లస: ససస స
94-233/1042

11872 NDX2665636
పపరర: మదదనమక పససజజరర
భరస : ఇశరక
ఇసటట ననస:82-801/21
వయససస:26
లస: ససస స

94-218/724

11870 NDX2222321
పపరర: మలకమక షపక

94-218/727

భరస : లలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-801\21
వయససస:46
లస: ససస స
94-236/733

11873 NDX0975441
పపరర: అదసబ షపక

94-218/705

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:82-801-22
వయససస:64
లస: ససస స
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11874 NDX2222396
పపరర: ఫరతమభన షసచక
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94-218/728

భరస : కరగమభలలర షసచక
ఇసటట ననస:82-801\23
వయససస:53
లస: ససస స
11877 NDX1836792
పపరర: సబరర సయఖద

94-218/707

94-218/710

94-218/712

94-205/843

94-212/976

94-215/842

94-215/845

తసడడ:డ శసకరరరవప aavula
ఇసటట ననస:82_8_559
వయససస:37
లస: పప

11887 NDX2677649
పపరర: ఈససబ వల షపక

11890 NDX3059029
పపరర: అకకయఖ దదరడర

11893 NDX0368035
పపరర: బబలలజ తరరకకసడడస

11896 NDX0931972
పపరర: ససధ కసదసల�

94-215/849

11899 NDX0188052
పపరర: చసదడ శశఖర కకసడనరర

94-218/760

11902 AP151000417459
పపరర: రహహతషన షపక�
భరస : షరగఫ�
ఇసటట ననస:82_15
వయససస:52
లస: ససస స

11882 NDX2222388
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-218/732

11885 NDX0989335
పపరర: శకనవరసస దనసరర

94-218/733

94-217/911
11888 NDX3246147
పపరర: బల చసదడ కలమలరర కకతస మలసస

భరస : రరమయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:82-6451
వయససస:44
లస: ససస స
94-237/981

11891 NDX1355767
పపరర: పదనకవత శరసనగభసడర

94-215/841

భరస : వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:82_2_22
వయససస:67
లస: ససస స
94-215/843

11894 MLJ3295979
పపరర: గగవసదస తరరకకసడడస

94-215/844

తసడడ:డ మసరసననచనరరఖలల
ఇసటట ననస:82_3_247
వయససస:43
లస: పప
94-215/846

11897 NDX0311464
పపరర: హసన రరడడడ తమలక

94-215/847

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:82_5_418
వయససస:74
లస: పప
94-215/850

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప
ఇసటట ననస:82_6_447
వయససస:53
లస: పప
94-218/742

94-218/709

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:82-801\44
వయససస:28
లస: పప

భరస : వ వ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:82_5_416
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:82_6_447
వయససస:29
లస: ససస స
11901 NDX0976159
పపరర: కకరణ కలమలర ఆవపల

94-218/743

తసడడ:డ మసరసననచనరరఖలల
ఇసటట ననస:82_3_247
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ జసధనఖల
ఇసటట ననస:82_3_247/1
వయససస:58
లస: పప
11898 NDX0194365
పపరర: భబరత దతవ కకడనరర

11884 NDX2222347
పపరర: వనసకటసరశమ ఆకలల

11879 NDX2064228
పపరర: నజర షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-801\42
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ దదరడర
ఇసటట ననస:82-6510
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసననచనరరఖలల
ఇసటట ననస:82_3_247
వయససస:59
లస: ససస స
11895 NDX2172492
పపరర: రరసబబబభ జసధనఖల

94-218/711

తసడడ:డ ననగభర
ఇసటట ననస:82-801/50
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపలర యఖ యల
ఇసటట ననస:82-6478
వయససస:64
లస: ససస స
11892 NDX0311050
పపరర: సరమలమ జఖస తరరకకసడడస

11881 NDX1942045
పపరర: ఆదదలకడక రరమశశటట

94-218/706

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-801-29
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:82 801\43
వయససస:41
లస: పప

భరస : యభససబ వల
ఇసటట ననస:82-801/50
వయససస:36
లస: ససస స
11889 NDX2918571
పపరర: నరసమక యల

94-218/708

భరస : అపరలరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:82-801-33
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:82-801/43
వయససస:36
లస: ససస స
11886 NDX2623353
పపరర: సపపరరబ షపక

11878 NDX1836842
పపరర: మహహదదదన బ సయఖద

11876 NDX1836800
పపరర: ససచదనబ షపక

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:82-801-25
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:82-801-26
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:82-801-32
వయససస:39
లస: ససస స
11883 NDX2222354
పపరర: రరజరశశరర ఆకలల

94-218/729

తసడడ:డ బబషష షరక
ఇసటట ననస:82-801\23
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:82-801-26
వయససస:51
లస: ససస స
11880 NDX1368067
పపరర: బతస న రరమల దతవ

11875 NDX2222412
పపరర: షపక కరరమభలలర షపక

11900 NDX1076447
పపరర: లకడక రరధనకకషషవవణణ జపపడడ

94-215/851

భరస : కమల పడసరద
ఇసటట ననస:82_6_448
వయససస:43
లస: ససస స
94-218/741

11903 NDX1076405
పపరర: లలతకలమలరర చతగభ

94-215/853

భరస : బబపరరరవప
ఇసటట ననస:82_73
వయససస:61
లస: ససస స
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94-215/854 11905 NDX2374775
11904 NDX1579921
పపరర: రరఘవవసదడ పడసరద ననగరసశరరస
పపరర: అననష హహసడడయల

తసడడ:డ బబల మలణణకరఖల రరవప ననగరసశరరస
ఇసటట ననస:82_75/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:83-1-125
వయససస:24
లస: ససస స

11907 NDX2223402
పపరర: అశశక కలమలర

11908 NDX1768755
పపరర: ససజజత రరణణ కకమమకరర

94-156/810

తసడడ:డ తనకల
ఇసటట ననస:83-1-125
వయససస:44
లస: పప
11910 NDX1994947
పపరర: రరతష మమరర పలలర

94-208/32

భరస : బబనన పలలర
ఇసటట ననస:83-3-207
వయససస:31
లస: ససస స
11913 NDX2635860
పపరర: వరసజనవయభలల గభసజ

94-208/1125

94-208/31

తసడడ:డ వనసకట ననగ వశశశశశర రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:83-3-128
వయససస:57
లస: ససస స
11911 NDX1731950
పపరర: దననమక యయరకసశశటట

11912 NDX1660563
పపరర: బబనన పలలర

94-208/34

94-64/685

11920 NDX1226703
పపరర: నగరన షపక షపక
భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-24-1953
వయససస:31
లస: ససస స

11922 NDX1226711
పపరర: జజన బబషర షపక షపక

11923 NDX2625226
పపరర: షపక ఫరరరనన

94-208/37

తసడడ:డ ఫరరరఖ షపక
ఇసటట ననస:83-24-1953
వయససస:31
లస: పప
11925 NDX1935552
పపరర: బబజజ షపక

94-208/38

11926 NDX2627081
పపరర: బబయరగ రగభఠ

94-5/1096

భరస : సరసబశవ రరవప కసద
ఇసటట ననస:86-6-1650,FLAT 304
వయససస:42
లస: ససస స

11929 NDX2652790
పపరర: రరధ బసడనరర

94-208/35

11932 NDX1260819
పపరర: సతఖవత గరరర పరటట
భరస : కరసతనరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:96-10-583
వయససస:43
లస: ససస స

94-6/792

11921 NDX1937350
పపరర: నజమ షపక

94-208/36

తసడడ:డ అబభదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:83-24-1953
వయససస:33
లస: ససస స
94-206/1069

11924 NDX2749133
పపరర: షపక వహహద

94-206/1157

తసడడ:డ షరగఫ
ఇసటట ననస:83-31-2712
వయససస:25
లస: ససస స
94-6/793

11927 NDX2400778
పపరర: భబగఖమక రరఖపలర

94-6/527

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరఖపలర
ఇసటట ననస:84-74-25
వయససస:71
లస: ససస స
94-9/804

భరస : నరశసహ రరవప
ఇసటట ననస:90-4-429
వయససస:32
లస: ససస స
94-14/1060

11918 NDX2621092
పపరర: రతన పడకరశ బబ సడడ
తసడడ:డ రతస యఖ బబ సడడ
ఇసటట ననస:83-9-1641/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రగభఠ
ఇసటట ననస:84-5-4-46
వయససస:36
లస: పప
94-19/596

94-237/744

భరస : బదతసర షపక
ఇసటట ననస:83-3-609
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగమరగకరర
ఇసటట ననస:83-31-27/12
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:83-57-2712
వయససస:33
లస: పప
11928 NDX2717759
పపరర: మమరర తనసజ రరణణ కసద

తసడడ:డ జయ రరవప పలలర
ఇసటట ననస:83-3-207
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చననపల ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:83-9,3RD LANE LALUPURAM
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:94-17-620
వయససస:34
లస: ససస స

94-208/33

94-208/1126 11915 NDX2317295
11914 NDX2635852
పపరర: తడననథ దసరర అయఖపల గభసజ
పపరర: మహకద బ షపక

94-168/1028 11917 NDX2658300
11916 NDX3191053
పపరర: కలససమ కలమలరర బబ మలకయపలర
పపరర: కకషష మభరళమహన ఆరర

11919 NDX2391894
పపరర: ససనల కలమలర తలతతటట

94-156/809

11909 NDX1768607
పపరర: వనసకట ననగ వశశశశశర రరవప
చచరరకకరర
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:83-3-128
వయససస:60
లస: పప

94-208/30

తసడడ:డ వరసజనవయభలల గభసజ
ఇసటట ననస:83-3-483
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబభ బబ మలకయపలర
ఇసటట ననస:83-6-635 4/1
వయససస:44
లస: ససస స

11906 NDX2374734
పపరర: గభలలబ

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:83-1-125
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషష యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:83-3-207
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ గభసజ
ఇసటట ననస:83-3-483
వయససస:50
లస: పప

11931 NDX3001740
పపరర: సహససన యయకలల

94-156/808

11930 NDX2697878
పపరర: రసబబబభ రరయన

94-10/1106

తసడడ:డ సతఖస రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1905
వయససస:39
లస: పప
94-149/297

11933 NDX1260827
పపరర: కరసతనరరవప గరరర పరటట

94-149/298

తసడడ:డ వరర రరఘవనచయలఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:96-10-583
వయససస:56
లస: పప
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94-149/903

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:96-10-583
వయససస:55
లస: పప
11937 NDX1339084
పపరర: ఆదదలకడక గగ వసదస

94-157/540

94-157/543

94-157/546

తసడడ:డ సనరర బబబభ నవరరళర
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:40
లస: పప
11946 NDX0593533
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ కకసడపరరడడడ
తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:240
వయససస:65
లస: పప
11949 NDX2971174
పపరర: ఇసదడ దదపప గభజర

11938 NDX1868860
పపరర: రతన కలమలరర నవరరళర

94-157/541

11941 NDX1339092
పపరర: లకకణ గగ వసదస

94-157/544

11944 NDX2281194
పపరర: మధదలలశ రరవకకసడడ

11945 MLJ1863422
పపరర: శకదతవ మభకరకర

11950 NDX2972081
పపరర: అమరననథ గభజర

94-214/693

94-241/1133

94-205/908

11951 NDX2635258
పపరర: వనసకటటష కలసచపప

11952 NDX2355675
పపరర: చసతమనవన సరసబశవరరవప

11953 NDX2355766
పపరర: వకరశ గగపరల ఏగ

11954 NDX2355840
పపరర: కరగమభలలర షపక

11956 NDX0802348
పపరర: వసశ నమ

భరస : వనసకటటసశర రరవప పప నసగభపరటట
ఇసటట ననస:845-338
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ vamsi నమ
ఇసటట ననస:847-532
వయససస:33
లస: పప

11958 NDX0568352
పపరర: ఖలజజ సయఖద�

11959 MLJ1898311
పపరర: ననగమణణ ఆకలలపరటట

94-245/1045

తసడడ:డ బబబభ�
ఇసటట ననస:2653
వయససస:34
లస: పప
11961 NDX2691855
పపరర: రమజ షపక
భరస : బభడచ షపక
ఇసటట ననస:8126-2722/14
వయససస:44
లస: ససస స

94-217/683

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏగ
ఇసటట ననస:825-393/5
వయససస:23
లస: పప
94-204/778

11962 NDX2624989
పపరర: కకశశర గజర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప గజర
ఇసటట ననస:29225-16వయససస:21
లస: పప

94-243/1079

94-217/684

తసడడ:డ ససచదన షపక
ఇసటట ననస:825-393/5
వయససస:23
లస: పప
94-204/780

11957 NDX2532802
పపరర: లకడక వకలల మదసదలకరర

94-218/738

భరస : మననజ కలమలర మదసదలకరర
ఇసటట ననస:1175
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/1045

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:8120-1933
వయససస:45
లస: ససస స
94-245/1119

94-217/826

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:477-14
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కలసచపప
ఇసటట ననస:734-13-779/1
వయససస:20
లస: పప

11955 NDX2171858
పపరర: వరమక పప నసగభపరటట

94-215/838

11948 NDX3155850
పపరర: హససన షపక

తసడడ:డ రఘభ బబబభ
ఇసటట ననస:506 SRINIVASRAO TOWERS
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చసతమనవన శసకరయఖ
ఇసటట ననస:825-368
వయససస:67
లస: పప

94-157/545

భరస : రవసదడబబబభ
ఇసటట ననస:220
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘభ బబబభ
ఇసటట ననస:506 SRINIVASA TOWER
వయససస:21
లస: పప
94-217/682

94-157/542

11942 NDX1951855
పపరర: గగపస కకలల
తసడడ:డ శకనస కకలల
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:30
లస: పప

భరస : శక రరమకకషష సతస
ఇసటట ననస:406, swathi sai densy
వయససస:53
లస: ససస స
94-205/907

11939 NDX1970889
పపరర: భవరన కకలల

తసడడ:డ రరజజ రరమహన రరవప గగ వసదస
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:29
లస: పప

11947 NDX3033370
పపరర: వనసకట దసరర సతస

94-5/1114

భరస : గగపస కకలల
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవకకసడడ
ఇసటట ననస:181-127
వయససస:22
లస: పప
94-214/694

11936 NDX2676989
పపరర: దతవపడడ ననయక వడడతత

తసడడ:డ భమల
ర ననయక వడడతత
ఇసటట ననస:97-21-1056
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ కలమలర నవరరళర
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస కకలల
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:50
లస: ససస స
11943 NDX1868654
పపరర: రవ కలమలర నవరరళర

94-17/871

భరస : శకనస ధరణణకకట
ఇసటట ననస:96-15-12-46
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకణ గగ వసదస
ఇసటట ననస:99-186
వయససస:26
లస: ససస స
11940 NDX1951848
పపరర: ససనల కకలల

11935 NDX2504983
పపరర: సతఖవత ధరణణకకట

11960 NDX2387843
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-242/1293

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:8120-1934
వయససస:73
లస: ససస స
94-236/673

94-241/844
11963 NDX2117787
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకపపరరవపరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:109900 (new no.85-6-416)
వయససస:34
లస: పప
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11964 NDX3113305
పపరర: మసరసన బఇవనచ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-20
94-245/1124

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:175189
వయససస:52
లస: ససస స
94-204/1

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:గకసధద
వయససస:35
లస: ససస స

11968 NDX2878882
పపరర: లల గరరస చతటటడ

94-203/616

11971 SQX2073906
పపరర: కరరమభలలర షపక

11974
పపరర: జజనబబష షపక

భరస : సమఉలలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:D NO 24-33-121 22ND LANE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససచదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-17-273/2
వయససస:31
లస: పప

11976 NDX2438364
పపరర: ఫజలలననసర షపక

11977 NDX2438356
పపరర: గగస షపక

94-242/1294

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:D NO 81-20-2057
వయససస:25
లస: ససస స
11979 NDX2673754
పపరర: లకడక ససవరష గభడడవరడ

94-233/1043

భరస : సతఖననరరయణ పరలలటట
ఇసటట ననస:D NO 81-22-2198
వయససస:19
లస: ససస స
11985 NDX2763407
పపరర: భబసకర రరవప కకనగళళ

94-214/906

94-234/1509

తసడడ:డ అదద ననరరయణ ఉయఖల
ఇసటట ననస:d number 25-21-282
వయససస:18
లస: పప
11991 NDX2518348
పపరర: ధరణణషవర పసలర

95-211/978

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:DOOR NO 81-20-1930
వయససస:25
లస: పప

లస: ససస స

11972 NDX2458610
పపరర: మణణ బసడడ

94-232/873

94-218/964
11975 NDX3149614
పపరర: రరజఖ లకడక పదనకవత రరమరరజ

భరస : కరశవ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:D.NO.81-20-1888
వయససస:54
లస: ససస స
94-242/1295

11978 NDX3102233
పపరర: మహబమబ జన షపక

94-242/1471

భసధసవప: గరలబబ షపక
ఇసటట ననస:DNO 81-21-1969
వయససస:56
లస: పప

94-238/969 11981 NDX2603579
11980 NDX2665909
పపరర: గణణశ ననగ వనసకట గభపస గభడడవరడ
పపరర: వనసకట అదద శశఖర గభడడవరడ

11983 NDX3126133
పపరర: యశన షపక

94-240/634

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గభడడవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.81-22-2186
వయససస:47
లస: పప
94-244/1402

11984 NDX3004496
పపరర: బమఖల బభరక

94-245/1330

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బభరక
ఇసటట ననస:D.No. 81-24-2555
వయససస:19
లస: ససస స

11986 NDX3279817
పపరర: లకడక సతఖ జగనననథ రరవప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ లకడక గరరడయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:DNO 82-14-1262/3
వయససస:64
లస: పప

94-216/851

11989 NDX2462992
పపరర: వనసకట రగహహణణ కకనవడబబ ఈనన

94-241/958

11990 NDX2461945
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప
కకనవడ బబ ఈనన
తసడడ:డ ననగయఖ కకనవడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-3-19
వయససస:66
లస: పప

94-241/959

94-217/889

11993 NDX0839233
పపరర: గగత పరశరరస

94-218/966

11992 NDX1901561
పపరర: రవ పరశరరస
భసధసవప: గగత పరశరరస
ఇసటట ననస:DOOR NO 82-8-593
వయససస:51
లస: పప

11987 NDX2674224
పపరర: ననగ సరయ కలమలర కటట

94-215/979

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటట
ఇసటట ననస:D.No 595-89-16/C
వయససస:18
లస: పప

భరస : పవన కలమలర కకనవడబబ ఈనన
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-3-19
వయససస:27
లస: ససస స
94-241/960

94-218/985

తసడడ:డ శక రరమభలల బసడడ
ఇసటట ననస:D NO 24-31-41/B
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:D.NO.81-24-2508
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:D-NO 82-4-279
వయససస:44
లస: పప
11988 NDX2990919
పపరర: పడవణ కలమలర ఉయఖల

95-221/1194

తసడడ:డ వనసకట అదద శశఖర గభడడవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.81-22-2186
వయససస:18
లస: పప
94-243/1273

94-245/1126

11969 NDX3272507
పపరర: జజజ నమక గభసటట
భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:0
వయససస:43

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO 81-20-2057
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట అదద శశఖర గభడడవరడ
ఇసటట ననస:D.NO.81-22-2186
వయససస:40
లస: ససస స
11982 NDX2768810
పపరర: ససధఖ రరణణ పరలలటట

94-205/875

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 20-18-159
వయససస:25
లస: పప
94-244/1181

11966 NDX3063781
పపరర: ననన షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:175190
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబహదసర గరరస చతటటడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ వనమభల
ఇసటట ననస:D NO 20-18-131
వయససస:22
లస: ససస స
11973 NDX2386795
పపరర: ససమయ మహమకద

94-245/1125

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:175190
వయససస:48
లస: ససస స

11967 NDX0916726
పపరర: లల పడవణ గకసధద

11970 NDX2534246
పపరర: లకడక వనమభల

11965 NDX3100948
పపరర: జరగన షపక

భరస : రవ పరశరరస
ఇసటట ననస:DOOR NO 82-8-593
వయససస:46
లస: ససస స
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11994 NDX3255262
పపరర: శవ పరరశత అరసవలర
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94-214/938

భరస : హహమవసత అరసవలర
ఇసటట ననస:Door number 24-16-35
వయససస:29
లస: ససస స

11995 NDX3255320
పపరర: హహమవసత అరసవలర

94-214/939

తసడడ:డ నరశసహ చరగ అరసవలర
ఇసటట ననస:Door Number 24-16-35
వయససస:34
లస: పప

94-240/756 11998 NDX2923456
11997 NDX3152089
పపరర: లకడక మనమహన గభపస కకలర పర
పపరర: తససనమ షపక

94-214/907

11996 NDX3101656
పపరర: హహమవసత అరసవలర

94-242/1472

తసడడ:డ నరశసహ చరగ అరసవలర
ఇసటట ననస:Door number 24-16-35
వయససస:34
లస: పప
11999 NDX2909794
పపరర: మభనన షపక

94-217/890

తసడడ:డ సహసడ లసగరవరరడన కకలర పర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 24-22-82
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమలలన అబభ కలలమ అజజద మహమకద
ఇసటట ననస:Door Number 92-12-848
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: బబజ షపక
ఇసటట ననస:dr NO25-20-54
వయససస:44
లస: ససస స

12000 NDX2992428
పపరర: సతఖననరరయణ తలలరర

12001 NDX2705846
పపరర: వనసకయమక ననతలపత

12002 NDX2945541
పపరర: బబజ సయద

94-241/1215

94-245/1122

94-218/968

తసడడ:డ తనత రరవప తలలరర
ఇసటట ననస:H No. 81-2-201(New)old no 24
వయససస:36
లస: పప

తలర : శకనస ననతలపత
ఇసటట ననస:NALLACHERUCVU PIKALAVAG
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబష సయద
ఇసటట ననస:NALLACHERUVU
వయససస:29
లస: ససస స

12003 NDX2958825
పపరర: బబష సయద

12004 NDX2527422
పపరర: మభకరశ సరయకరసత సప మభ

12005 NDX2691863
పపరర: వనసకట రరఘవమక చలర

94-245/1333

తసడడ:డ చసద బబష సయద
ఇసటట ననస:NALLACHERUVU
వయససస:31
లస: పప

94-215/860

తసడడ:డ వనసకటరతనస సప మభ
ఇసటట ననస:new 82-1-2,old 25-18-85
వయససస:23
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,765

ససత సలల
6,240

మతత స
12,005

5,765

6,240

12,005

94-245/1123

భరస : అదద ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:PIKALAVAGU KATTA
వయససస:43
లస: ససస స

Page 406 of 406

